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(2de graad)            (75’) 

Doelen 

FOCUS: zich inleven in een bepaald personage, lettend op diens typische bewegingen, taalgebruik en 
karaktereigenschappen. 

 VVKBaO 

 3. Kinderen zijn verwonderd over de uitdrukkingsmogelijkheden bij dramatisch spel. Dat houdt in 
dat ze: 

 3.2. oog hebben voor de uitdrukkingskracht van taal en beweging in een doe-alsof-situatie. 
 6. De kinderen leven zich in een ding, een idee, een gebeurtenis, een omstandigheid of een 

personage in. Dat houdt in dat ze: 

 6.1. zich inleven in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of een 
omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en dat al 
spelend vorm geven. 

 OVSG 

 De kinderen vergroten hun inlevingsvermogen door bewust diverse rollen te spelen. 
 De kinderen kunnen zich inleven in wat anderen meemaken en de eigen gevoelens daarover op een 

authentieke wijze uitdrukken. 

 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 

Leerlingen uit de 2de graad kunnen zich veel voorstellen bij het leven van een piraat. Deze rijke fantasie 
wordt benut tijdens de les. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken, kunt u deze les bijvoorbeeld ook 
laten doorgaan tijdens een project rond piraten. 
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Materiaal en bijlagen 

 Prentenboek: Het piratenmaal (Jonny Duddle) 
 

 
 

 Prentenset ‘piraten’ (bijlage 1) 
 Schatkaart (bijlage 2) 
 Onderdelen schatkaart (bijlage 3) 

Klasorganisatie 

Voor deze les is een (beperkte) open ruimte nodig. Schuif dus tafels en stoelen aan de kant en benut een zo 
groot mogelijk deel van het klaslokaal. Als u een sportzaal of dramalokaal ter beschikking heeft, kan dat 
uiteraard een meerwaarde zijn. Hebt u enkel een kleine ruimte ter beschikking, dan kunt u er ook voor 
kiezen om de les buiten te laten doorgaan. 
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Lesverloop 

1. Opwarmen en verkennen 

1a. Sfeerschepping: het Piratenmaal (prentenboek, deel 1)       (5’) 

Verzamel de leerlingen in een kring of in de vertelhoek. Vertel het begin van het verhaal. Toon de prenten 
uit het prentenboek. Deze fase dient als sfeerschepping. Doorheen de les zal de rest van het verhaal verteld 
worden. Aan elk stuk verhaal wordt dan telkens een opdracht gekoppeld. 
 

Korte samenvatting van deel 1: 
De piraten zitten in de kroeg. Een man met een viool wandelt voorbij de kroeg en is aan het zingen over 
een schat. De piraten zijn natuurlijk geïnteresseerd en willen de schat vinden. De muzikant en de 
piraten besluiten om samen de schat te gaan halen. De muzikant weet de schat immers wel liggen, 
maar heeft geen schip om er te geraken. Een win-win-situatie dus. 

1b. Verschillende soorten piraten (kennismaking met piraten)                   (10’) 

Er zijn verschillende soorten piraten (piraat met houten poot, dikke piraat, dronken piraat, papegaai piraat, 
strenge/stoere kapitein, lange smalle piraat). Toon de leerlingen een prent uit het boek met verschillende 
piraten en bespreek op welke vlakken de piraten van elkaar verschillen. 
 

Toon de prenten uit de prentenset ‘piraten’ (bijlage 1). Behandel elke piraat apart.  
Stel vragen: 
- Hoe stapt deze piraat? 
- Hoe beweegt hij zijn armen? 
- Hoe zou hij praten? (Hoe klinkt hij?) 
- … 
 

Laat de kinderen kort door de ruimte wandelen in de rol van de besproken piraat. Doe zelf mee. Zo treedt u 
op als voorbeeld. 
 

Als de kinderen goed in de rol zitten, kunt u hen vragen om elkaar af en toe te groeten wanneer ze langs 
een andere piraat wandelen. 
Doe dit voor de zes piraten.  

2. Exploreren en experimenteren 

2a. Verschillende soorten piraten (spiegelen en verschillende manieren zoeken)    (5’) 

Spiegelen 
Elke leerling kiest nu zelf een piraat die tijdens de vorige fase aan bod kwam. De leerlingen wandelen rond 
en leven zich in in hun rol. Ze begroeten de andere piraten op de manier die bij hun piraat past. Wanneer 
twee piraten elkaar ontmoeten, begroeten ze elkaar. Daarbij maken ze d.m.v. bewegingen en stemgebruik 
duidelijk welke piraat ze zijn. 
Als de leerlingen doorhebben welke piraat ze voor zich hebben, wisselen ze van rol. Ze wandelen weer door 
het lokaal, in hun nieuwe rol. 
Doe dit een paar keer. 
 

Verschillende manieren om …           (5’) 
Laat de leerlingen dezelfde opdracht uitvoeren, maar vraag nu om bij het wisselen van rol de nieuwe piraat 
op een andere manier uit te beelden. (De kapitein kan bijvoorbeeld gespeeld worden door te manken, door 
een strenge blik te tonen, door gemeen te grommen, …) Het kan helpen om de opdracht als volgt te 
verwoorden: “Zoek nu naar een andere manier om die piraat te spelen.” 
 
Uit deze oefeningen kunnen de leerlingen ideeën putten om tijdens fase 3b hun personage vorm te geven.  
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3. Verwerken 

3a. Sfeerschepping: het Piratenmaal (prentenboek, deel 2)        (5’) 

Verzamel de leerlingen zoals in fase 1a. Vertel het vervolg van het verhaal en toon hierbij de prenten uit het 
boek. 
 

Korte samenvatting van deel 2: 
De piraten worden bang gemaakt door de muzikant. Hij vertelt hen dat er vele gevaren en avonturen 

zijn onderweg en dat nog nooit een schip is teruggekeerd van het schatteneiland. 

3b. Schatkaart                        (25’) 

Inspelen op elkaars personages 
Verdeel de klas in vier groepen.  
Laat elke leerling een personage kiezen. Elke leerling speelt een piraat. De leerlingen kunnen een personage 
kiezen dat al aan bod kwam tijdens deze les, maar kunnen zeker ook voor een andere piraat kiezen. 
Laat de leerlingen nadenken over hun personage: 
- Hoe beweegt jouw personage? 
- Hoe praat jouw personage? 
- Welk karakter heeft jouw personage? Hoe voelt het zich? Hoe wil het zich voordoen tegenover andere 
personages?  
 
Laat de leerlingen per groep een plaats in het lokaal innemen. Vraag om enkel in interactie te gaan met 
leerlingen van de eigen groep. Geef onderstaande situaties op. Elk groepje speelt kort hoe hun piraten op 
deze situatie zouden reageren. Ze letten hierbij op de typische bewegingen en op het taalgebruik van hun 
personage, maar gaan ook nog een stapje verder. Ze houden rekening met de karaktereigenschappen van 
hun personage, om gepast te reageren binnen een situatie. 
De vier groepjes werken tegelijkertijd en dus puur voor zichzelf. Dit is namelijk een voorbereidende fase. 
 
Situaties: 

 De piraten zitten in een piratenkroeg. Ze zitten samen aan een tafel. Plots stoot één piraat het 
drankje van een andere piraat om. Wat gebeurt er? Blijf in je rol. 

 De piraten vinden na lang zoeken een schat. De kapitein wil alles voor zich houden. Hoe reageren 
de andere piraten? Blijf in je rol. 

 De piraten hebben net een ander schip veroverd. De bemanningsleden van het andere schip zijn 
opgesloten en de piraten zijn nu het nieuwe schip aan het verkennen. Hoe voelen ze zich? Hoe 
reageren ze? Blijf in je rol. 
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Scène uitwerken 
De boot legt op de schatkaart (bijlage 2) een hele weg af naar de schat. De piraten maken een aantal 
tussenhaltes (rustpauzes). Zoals de muzikant in het verhaal al zei, komen de piraten heel wat gevaren en 
avonturen tegen onderweg. Ze komen langs een walvis en enkele haaien, langs een eiland vol met 
krokodillen, langs een ijskoud eiland met bergen, sneeuw en pinguïns en langs een eiland waar toevallig 
een ander piratenschip ook rust houdt.  
 
Werk met dezelfde groepen als tijdens de vorige activiteit. Geef elke groep een prent van een andere 
tussenhalte (bijlage 3). 
Laat de leerlingen hun situatie kort met elkaar bespreken binnen hun groepje. 
- Wat zie je op de prent? 
- Wat zou er zoal kunnen gebeuren op het eiland? 
- Op welk probleem stuiten de piraten daar? 
- Hoe kunnen ze dit probleem oplossen? 
Begeleid hierbij elke groep ook met meer specifieke denkvragen. (vb.: Kunnen de twee piratengroepen het 
goed met elkaar vinden? Of zijn ze misschien vijanden? Beleven ze samen een avontuur, of maken ze het 
elkaar moeilijk?) 
 
Als de leerlingen dit kort in groep besproken hebben, mogen ze hun scène inoefenen. Gaandeweg kunnen 
de leerlingen nog extra elementen toevoegen aan hun scène of dingen aanpassen. Zie er wel op toe dat de 
leerlingen niet steeds alles overboord gooien om iets anders te doen. 
 
Tip: De groep die rond het laatste eiland werkt, kan de rollen in twee groepen verdelen: een groep piraten 
van op het schip en een groep piraten van op het eiland. 
Zorg ervoor dat de leerlingen geen dubbelrollen op zich nemen. Dit zou ervoor zorgen dat ze zich niet 
optimaal kunnen inleven in hun rol. 

3c. Toonmoment                        (15’) 

De groepjes tonen in volgorde van de route op de schatkaart hun scène aan elkaar. Geef elke tussenhalte 
op de kaart een bepaalde plaats in het lokaal, waar de leerlingen hun scène kunnen uitvoeren. Zo wordt het 
een ‘echte’ reis. Als u het publiek in het midden van het lokaal laat plaatsnemen op de grond, hoeven ze 
zich slechts telkens een beetje te draaien om de volgende scène te kunnen beschouwen. 
 
Geef zelf feedback en laat de kinderen ook aan elkaar feedback geven. Hiervoor kunt u best vooraf een 
kijkopdracht opgeven. Geef telkens slechts één kijkopdracht. Per scène kunt u eventueel wel een andere 
opdracht geven. Enkele mogelijke kijkopdrachten zijn: 
- Welke verschillende piraten spelen mee in de scène? Welke typische kenmerken (stem, bewegingen, …) 
herken je?  Was het soms onduidelijk wel soort piraat iemand speelde? 
- Op welk probleem stuitten de piraten? Hoe losten ze dit op? Was dit duidelijk genoeg voor jou, als 
toeschouwer? 
- Aan welke elementen merk je dat de piraten op deze tussenhalte (haaien en walvis / pirateneiland / 
krokodilleneiland / ijsberg) beland zijn? Hebben de spelers dit voldoende duidelijk gemaakt? 
 
Tijdens de voorbereidingsfase hebt u zelf de groepjes begeleid. U weet dus al welke personages voorkomen 
in elke scène, wat de inhoud van elke scène is, … U kunt dus ook meer specifieke kijkvragen stellen bij elke 
scène. Bij een scène over twee piratengroepen die eerst rivalen zijn, maar later vrienden worden, kunt u 
bijvoorbeeld vragen om te beschrijven wat de relatie van de piratengroepen is en hoe deze evolueert. 

3d. Slotmoment: het Piratenmaal (prentenboek, deel 3)        (5’) 

Vertel als afsluiter het einde van het verhaal en toon de prenten uit het prentenboek. Hebben de leerlingen 

door dat de muzikant eigenlijk gewoon een marionet van het monster is?  
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


