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(3de graad)            (50’) 

Doelen 

FOCUS: handelingen van (een) personage(s) aanpassen aan de locatie waar de handeling plaatsvindt 

 VVKBaO 

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

 3.7. vaststellen hoe een boodschap via dramatisch spel op verschillende wijzen kan worden 
gebracht. 

 OVSG 

 De kinderen kunnen samen een eenvoudig dramatisch spel opbouwen. 

 GO! 

 3.3. De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst of een tekst 
geconcentreerd lezen en die dramatisch weergeven. Dit houdt in: 

 d. verhaal beeldend verwerken. 

Beginsituatie 

Dit is de eerste les binnen de tweedelige lessenreeks ‘stripverhalen komen tot leven’. Tijdens deze les ligt 
de focus op de bouwsteen ‘locatie’. Bij de volgende les ligt de focus op de bouwsteen ‘personage’. 

Materiaal en bijlagen 

 Foto’s van locaties (bijlage 1) 
 Stripfragmenten (bijlage 2) 

o Suske en Wiske 
o (De) Kiekeboe(s) 
o Willie Wortel 
o Kuifje 
o Jommeke 
o Asterix en Obelix 

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. 
Tijdens fase 2a is het wenselijk om één stoel per leerling ter beschikking te hebben. 
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Lesverloop 

1. Opwarmen en verkennen 

1a. Reis door de stad                          (5’) 

Laat de leerlingen vrij door het lokaal wandelen. Voert u deze activiteit uit in een grotere zaal (bv. 
sportzaal)? Laat de leerlingen dan in groep u volgen door de zaal. Zo wordt het gevoel van een reis te 
maken versterkt. 
Vertel dat u samen met de leerlingen een ‘reis door de stad’ zult maken. Als toerist komt u samen met de 
leerlingen aan in een vreemde stad. U wandelt door de stad en houdt af en toe ergens halt. Uiteraard is 
niet elk deel van de stad hetzelfde en moeten de toeristen zich overal anders gedragen. 
Voer telkens zelf alle uitbeeldingen mee uit. U treedt op als voorbeeld. De leerlingen doen u voorlopig nog 
na. Zijn er leerlingen die al een eigen (maar passende) manier vinden om de handelingen uit te beelden? 
Laat dit dan zeker toe. Deze kinderen staan dan al een stap verder in het proces.  
Wandel op uw ‘reis’ langs onderstaande plaatsen. Laat de kinderen eventueel een denkbeeldige rugzak 
meenemen om het gevoel van een reis te maken te versterken. 
- Klein, donker steegje (De toeristen zijn bang, kijken argwanend in het rond en willen zo snel mogelijk het 
steegje weer verlaten.) 
- Smalle doorgang tussen twee geparkeerde auto’s (De toeristen moeten zich tussen deze twee auto’s zien 
door te wringen. Dat lukt amper. Bovendien dragen ze een rugzak, die nog eens extra plaats inneemt.) 
- Straat met viersterrenrestaurants (De toeristen wandelen door een straat met viersterrenrestaurants. Op 
elk terras zitten mensen in dure kledij. De toeristen moeten zich dus zo deftig mogelijk gedragen.) 
- Straat waar net een waterballonnengevecht aan de gang is (De toeristen moeten hier de waterballonnen 
zien te ontwijken. Af en toe kan het natuurlijk gebeuren dat dit niet lukt en dat de toeristen nat worden.) 
- Drukke winkelstraat (Blijkbaar zijn er koopjes te vinden in deze straat. Er wandelt dus ook een drukke 
menigte, die in en uit de winkels wandelt. De toeristen moeten tussen de winkelaars door zien te geraken. 
Een aantal winkelaars wandelen met een ijsje in de hand. Er moet dus opgepast worden om niet tegen de 
ijsjes te lopen.) 
- … 

2. Exploreren en experimenteren 

2a. Reis rond de wereld (foto’s van locaties als impuls)                   (10’) 

Toon bij aanvang van de activiteit kort alle foto’s (bijlage 1). Laat enkele kinderen kort verwoorden wat ze 
zien. Maak duidelijk dat ieder kind de prenten zelf mag interpreteren en dat er dus geen ‘goed’ of ‘fout’ 
bestaat tijdens deze activiteit. 
Laat de kinderen per twee werken. Laat hen elk op een stoel plaatsnemen, met het gezicht naar elkaar 
gericht. Dim eventueel enkele lichten of speel een rustige achtergrondmuziek af. Zo creëert u de gezellige 
sfeer van een etentje. Vertel de leerlingen dat ze een gezellig (of zelfs romantisch) etentje houden. (Als u 
geen stoelen ter beschikking heeft, kunt u ook deze activiteit ook inkleden als een ‘staand buffet’.) Het 
etentje gaat echter niet door in een restaurant, maar wel op verschillende locaties. 
Hang telkens een andere prent omhoog in het lokaal. Zo geeft u telkens aan op welke locatie de kinderen 
zich bevinden tijdens hun etentje. Start met de prent van het restaurant, om de drempel niet te hoog te 
maken. Laat de leerlingen improviseren hoe hun etentje verloopt. Bij elke locatie zullen ze moeten inspelen 
op de kenmerken van die locatie. In het koude winterlandschap zullen ze bijvoorbeeld hun soep als ijslolly 
moeten eten, omdat deze bevroren is. Dit kunt u als voorbeeld geven. Moedig creativiteit aan. 
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3. Verwerken 

3a. Stripfragment voorlezen                        (5’) 

Kies uit de bijgevoegde stripfragmenten (bijlage 2) één pagina. Toon ze niet aan de leerlingen. Lees alle 
tekst die op de pagina staat voor. Doet dit saai en zonder intonatie. Lees de tekst aan één stuk door, zonder 
pauzes. Laat de leerlingen verwoorden wat er ‘mis’ is. Hoe komt het dat de leerlingen het verhaal misschien 
niet goed begrepen? 

3b. Dramatisch spel: stripfragment op een andere locatie                  (20’) 

Verdeel de leerlingen in groepjes van ongeveer vier kinderen. Geef elke groep een fragment uit een 
stripverhaal (bijlage 2). Laat de leerlingen het fragment al eens samen doornemen. Het doel hiervan is 
vooral dat de leerlingen weten wat er gebeurt in het fragment en wat de rol van alle personages in het 
verhaal is. Het is dus zeker niet de bedoeling dat de leerlingen de tekst van hun personage letterlijk van 
buiten leren, maar wel dat ze ongeveer weten wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. … 
 
Vraag de leerlingen te bekijken op welke locatie het verhaal van hun stripfragment zich afspeelt. Maak hen 
er attent op dat de locatie een belangrijke factor van een situatie is. Als de personages de handelingen op 
een andere plaats zouden uitvoeren, zou het immers een heel ander stripverhaal worden. De locatie 
beïnvloedt de situatie. Een stripverhaal waarin een vrouw bevalt, zal namelijk heel anders zijn wanneer de 
bevalling plaatsvindt in een ziekenhuis dan wanneer dit gebeurt in een donkere, vieze ondergrondse 
parking.  
Laat de leerlingen nu een nieuwe locatie bedenken bij hun stripfragment. Waar zou de situatie van op hun 
stripfragment helemaal anders verlopen? Zorg ervoor dat de leerlingen een locatie kiezen die zoveel 
mogelijk verschilt van de echte locatie. Hoe extremer het verschil, hoe leuker het resultaat. Op deze manier 
wordt de locatie misschien zelfs ‘hinderlijk’ voor de handelingen die de personages uitvoeren en wordt de 
creativiteit van de leerlingen geprikkeld. Laat de leerlingen dit kort in groep bespreken. 
 
Geef de kinderen vervolgens de tijd om hun stripfragment om te zetten in een kort dramatisch spel 
(toneelscène), waarin de handelingen en personages ongeveer hetzelfde blijven als in de strip. Enkel de 
locatie verandert drastisch. Begeleid elk groepje door tips en feedback te geven op het proces.  

3c. Toonmoment                        (10’) 

Laat de groepjes hun dramatisch spel (scène) aan de andere leerlingen tonen. 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: 
- Op welke locatie speelt de scène zich af? Hebben de personages dit voldoende duidelijk gemaakt? 
- Kan je van de handelingen van de personages afleiden op welke locatie het oorspronkelijke stripfragment 
zich afspeelde? 
- (Toon voor of na elk toonmoment het oorspronkelijke stripfragment.) Bekijk (straks) het oorspronkelijke 
stripfragment. Let goed op de handelingen van de personages. Op welke manier heeft de groep deze 
handelingen aangepast, zodat ze passen bij de nieuwe locatie? 
- … 
 
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. 
 
Tip: Tijdens les twee uit deze lessenreeks zullen de leerlingen vanuit het eindproduct van deze les starten. 
Ze maken een nieuwe versie van hun scène. U kunt er dus voor kiezen om tijdens elke les de helft van de 
leerlingen een toonmoment te laten houden, als de beschikbare tijd beperkt is.  



Stripverhalen komen tot leven (les 1 van 2) 

VINCENT BROOTHAERS & NELE CALLAERT 4 

 

Bijlage 1   
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Bijlage 2 
 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


