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(2de graad)            (75’) 

Doelen 

FOCUS: een fictieve ruimte creëren waarin ongewone dingen aanwezig zijn/gebeuren 

 VVKBaO 

 1. Kinderen kunnen de wijze waarop een dramatisch spel tot stand komt, herkennen en 
beschouwen. Dat houdt in dat ze: 

 1.5. de wezenlijke aspecten van dramatisch spel ervaren: tijd en ruimte. 

 1.6. vaststellen dat vragen als ‘wie, wat, waarom, hoe, wanneer en waar?’ hen op het spoor 
brengen van de wezenlijke aspecten van dramatisch spel. 

 8. Kinderen kunnen expressief omgaan met woord en lichaamstaal. Dat houdt in dat ze:  

 8.4 De ruimte op gepaste wijze gebruiken (mise-en-scène). 

 OVSG 

 De kinderen creëren een eigen wereld en kunnen daarbinnen spelen. 
 De kinderen kunnen samen een eenvoudig dramatisch spel opbouwen. 

 GO! 

 3.5 De leerlingen kunnen de eigen fantasiewereld uitbreiden en zich daarin dramatisch uitleven. Dit 
houdt in: 

 a. impulsen die hun gevoelens, ideeën en/of fantasieën prikkelen, omzetten in lichaamstaal 
en spelimprovisatie. 

Beginsituatie 

Tijdens deze les wordt onder andere gewerkt rond het aspect ‘ruimte’. U kunt dit op twee manieren 
benaderen. 

→ Hebben de leerlingen reeds tijdens andere lesmomenten gewerkt rond ruimte? Dan kunt u ervoor 
kiezen om de leerlingen vrijer te laten in de invulling van hun ruimte. Uw ondersteuning blijft wel 
belangrijk, zodat de leerlingen niet afwijken van de opdracht en de beoogde doelstellingen. 

→ Hebben de leerlingen nog niet voldoende gewerkt rond ruimte? Dan kunt u ervoor kiezen om de 
leerlingen veel gerichter te laten werken. U zult hierbij de leerlingen meer moeten ondersteunen 
bij het zoeken naar ongewone dingen. Dit kunt u doen door gerichte vragen te stellen, waardoor de 
leerlingen meer nadenken over het uitzicht, de materialen, de functie, … 

Materiaal en bijlagen 

 Boek: ‘Boomhut met 13 verdiepingen’ (Andy Griffiths en Terry Denton)  
(Ook de andere boeken uit de reeks kunnen hiervoor gebruikt worden.) 

 Prent (p. 12 – 13) met alle kamers (bijlage 1) 
 Witte bladen 
 Potloden (kleurpotloden) 
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Klasorganisatie 

Deze les kan doorgaan in de klas. Het zou optimaal zijn om de banken aan de kant te zetten, zodat de 
leerlingen wat meer beweegruimte hebben.  

Lesverloop 

1. Opwarmen en verkennen 

1a. Ruimtes verkennen                          (5’) 

Laat de leerlingen vrij wandelen door het lokaal. Vertel steeds in wat voor ruimte de leerlingen 
rondwandelen. De leerlingen proberen zich de ruimte zo goed mogelijk voor te stellen en beelden uit hoe 
ze er in rondlopen. 
Doe zelf mee. U treedt op als voorbeeld. Het is dus zeker niet erg als de leerlingen u bij aanvang van de les 
nog imiteren. 
Mogelijke ruimtes: 

 Vloer die volhangt met kauwgom 
 Vloer die bedekt is met spijkers 
 Vloer met een glibberige smurrie 
 Ruimte vol spinnenwebben 
 Kleine ruimte waarin vogels constant rondvliegen 
 Smalle, nauwe doorgang in een donkere grot 
 … 

1b. Boek voorstellen                                        (5’) 

Toon het boek (zie ‘materiaal’) en vertel kort waar het over gaat.  
Toon de prent op pagina 12 en 13 (bijlage 1). Vraag welke ongewone dingen de leerlingen zien op de prent. 
De leerlingen kunnen ook per twee of per drie werken met een kopie of u kunt prent projecteren op het 
digibord. 
Lees pagina 25 tot 38 uit het boek voor of vertel het verhaal zelf in uw eigen woorden. 
Vraag aan de leerlingen wat er in het verhaal gebeurde en wat ze speciaal vonden. 

2. Exploreren en experimenteren 

2a. Ongewone dingen bespreken                                   (10’) 

Vraag aan de leerlingen welke ongewone dingen zij wel eens zelf willen doen of welke voorwerpen zij wel 
in hun kamer zouden willen plaatsen. Laat de leerlingen uitleggen wat voor kamer zij zouden willen 
hebben, welke ongewone dingen daarin zouden voorkomen, wat er zou kunnen gebeuren met die dingen, 
… Geef elke leerling de kans om hierover na te denken. U kunt de leerlingen dit bijvoorbeeld in kleine 
groepjes (van 3 à 4 leerlingen) met elkaar laten bespreken. Zorg er dan voor dat iedereen aan het woord 
komt. 

2b. Eigen fantasiekamer tekenen                                    (10’) 

Geef de leerlingen een blad en een potlood. Laat ze individueel een kamer tekenen met allerlei ongewone 
dingen. Maak duidelijk dat dit slechts een ruwe schets is. Het is dus niet de bedoeling dat deze fase veel tijd 
inneemt. De schets zal tijdens de volgende fasen als impuls dienen. Op hun blad mogen ook woorden 
geschreven worden, bijvoorbeeld wanneer ze een naam badacht hebben voor een ongewoon voorwerp of 
wanneer ze iets niet goed kunnen tekenen.  Deze fase is een voorbeeld van hoe verschillende domeinen 
van het van Muzische Vorming geïntegreerd kunnen worden. 
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2c. In groep een nieuwe kamer maken met elementen uit verschillende tekeningen                (10’) 

Verdeel de klas in groepjes van ongeveer vier leerlingen. 
Laat de leerlingen elkaars tekeningen bekijken en laat hen welke ongewone dingen er in hun kamer te 
vinden zijn. Geef hen vervolgens de opdracht om de leukste ongewone elementen uit de verschillende 
tekeningen te selecteren. Daarmee stellen ze een nieuwe kamer samen. Deze hoeven ze niet opnieuw te 
tekenen. De leerlingen kunnen eventueel met een kleurpotlood een cirkel tekenen rond de dingen die ze 
willen gebruiken in hun samengestelde kamer. 

3. Verwerken 

3a. Avontuur bedenken (dramatisch spel)                     (20’) 

Vertel de leerlingen dat ze nu met hun groepje een avontuur (dramatisch spel / toneelscène) moeten 
bedenken met de geselecteerde ongewone dingen. Dat avontuur zullen ze nadien tonen aan de andere 
groepjes. Onderstaande vragen kunnen de leerlingen op weg helpen bij het bedenken van hun avontuur. 

 Welke personages spelen jullie? Hoe voelen en gedragen de personages zich? … 
 Waar speelt het avontuur zich af? Op welke plaatsen komen de personages terecht? … 
 Welke spannende dingen kunnen er gebeuren? Welke problemen kunnen zich voordoen? Welke 

gekke wezens zijn er? … 
 Welke oplossingen kunnen jullie bedenken? Hoe ga je om met die spannende dingen? Loopt het 

goed af? … 
 … 

 
Laat de leerlingen hun scène inoefenen. Begeleid elke groep. 

3b. Toonmoment                         (15’) 

Elke groep speelt zijn avontuur voor de andere groepen. 
Geef vooraf de andere groepjes (het publiek) de opdracht om te zoeken naar de ongewone dingen in het 
verhaal. Vraag hen ook op te letten op welke plaatsen de personages zoal terechtkwamen. Bespreek deze 
kijkopdrachten na elk avontuur.  
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Bijlage 1 
 


