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(3de graad)            (50’) 

Doelen 

FOCUS: een personage vertolken, lettend op diens typerende kenmerken 

 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 kunnen vanuit een welomschreven rol spelen. 

 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 tweede les binnen de tweedelige lessenreeks ‘stripverhalen komen tot leven’. Tijdens deze les ligt 
de focus op de bouwsteen ‘personage’. Tijdens de vorige les werd gewerkt rond de bouwsteen ‘locatie’. 
Omdat deze les verder bouwt op het product van de vorige les, raden we aan om niet al te veel tijd tussen 
deze twee lessen te laten. 

Materiaal en bijlagen 

 Kaartjesset ‘personages met typische kenmerken’ (bijlage 1) 
 Kaartjesset ‘situaties’ (bijlage 2) 
 Kleine blaadjes of kaartjes (blanco) 

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. Wandelen als…           (5 min.) 

Toon enkele prenten uit bijlage 1. Bespreek met de leerlingen kort hoe dit personage zich zou voelen, 
welke typische kenmerken hij/zij zou kunnen hebben, hoe het personage zou bewegen, … 
Op basis van wat de leerlingen hebben aangebracht, wandelt u samen met de leerlingen door het lokaal. 
Wandel en beweeg zoals het personage dit zou doen. (Hier mag gerust in overdreven worden.) U treedt op 
als voorbeeld. Het is zeker geen probleem als de leerlingen u tijdens deze fase nog imiteren.  

1b. Praten als…           (5 min.) 

Toon weer een prent uit bijlage 1 en bespreek het personage kort. Bespreek vooral hoe dit personage zou 
praten, welke typische dingen hij/zij zou kunnen zeggen, … 
Laat de leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Elke leerling leeft zich in hetzelfde personage in. Treed eerst 
zelf op als voorbeeld. Demonstreer hoe het personage zou kunnen praten. (Een stoere bodybuilder zal 
bijvoorbeeld met een zware stem praten en over stoere dingen praten. Een deftige dame daarentegen zal 
vol zelfvertrouwen praten over exclusieve dingen en zal roddelen over ‘het gewone volk’.)  
Behandel op deze manier enkele personages. 

2. Exploreren en experimenteren 

2a. Personages uitbeelden en herkennen         (10 min.) 

Laat de leerlingen per twee werken. Zij zullen in duo zoveel mogelijk personages zo goed mogelijk moeten 
uitbeelden en herkennen. De duo’s kunnen punten verdienen. Het duo met de meeste punten wint. 
 
Geef elke groep een set personagekaartjes (bijlage 1) en een set situatiekaartjes (bijlage 2). Laat de 
leerlingen de personages goed bekijken. In elk duo neemt een leerling één personage in zijn/haar hoofd. 
Van dat personage noteren de leerlingen op een blanco blaadje drie typische kenmerken waarvan ze 
denken dat die bij hun personage passen. (Dit kunnen zijn: karaktereigenschappen, manieren van bewegen, 
manieren van spreken, …) Het personage en de eigenschappen moeten geheim blijven voor de andere 
leerling. 
 
Laat de leerlingen nu om de beurt een situatiekaart trekken. (Deze kaarten worden daarna weer aan de 
stapel toegevoegd, zodat de leerlingen ervaren dat situaties een andere invulling krijgen naargelang het 
personage.) De leerlingen beelden kort uit (d.m.v. tekst, klanken, bewegingen, …) hoe het personage in die 
situatie zou handelen. Benadruk dat de leerlingen dit best kort houden om zoveel mogelijk personages te 
kunnen behandelen. Dit zal immers resulteren in het verdienen van meer punten. 
De andere leerling observeert telkens goed en noteert op een (nieuw) blanco blaadje drie eigenschappen, 
waarvan hij denkt dat deze bij het uitgebeelde personage passen. 
 
Dan wordt het tijd voor de puntentelling.  
- De observerende leerling kiest een personage op de personagekaartjes, dat volgens hem/haar past bij het 
uitgebeelde personage. Komt dit overeen met het kaartje dat de andere leerling in gedachten had? Dan 
verdient het duo al één punt! 
- De observerende leerling vergelijkt ook de eigenschappen die hij/zij genoteerd heeft met die van de 
uitgebeelde leerling. Noteerden ze dezelfde dingen? (Een eigenschap kan uiteraard op verschillende 
manieren verwoord worden. ‘Gemeen’, ‘onvriendelijk’ en ‘niet lief’ worden bijvoorbeeld goedgekeurd als 
identieke kenmerken.) Elk identiek kenmerk is goed voor 1 punt. Er kunnen dus nog eens 3 punten 
bijverdiend worden. 
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Wanneer de punten geteld (en eventueel genoteerd) zijn, is het de beurt aan de andere leerling. Zijn beide 
leerlingen geweest, dan kiezen ze elk een nieuw personage. Het duo met de meeste punten aan het einde 
van de rit wint.  

2b. Kenmerken van personages uitvergroten en verkleinen     (5 min.) 

Laat de leerlingen werken in dezelfde groepen als tijdens de vorige les (stripverhalen komen tot leven, les 1 
van 2).  
Elke leerling kiest een personage met uitgesproken kenmerkende eigenschappen. (Er kan gekozen worden 
uit de prenten van de vorige activiteit, maar de leerlingen kunnen zelf ook typische personages bedenken.) 
Zorg ervoor dat binnen één groep geen twee gelijkaardige personages gekozen worden. 
 
Laat de leerlingen binnen hun groep per twee werken. Ze gaan per twee tegenover elkaar staan, met het 
gezicht naar elkaar. Organiseer een ‘speeddate’. De personages hebben zich ingeschreven op een 
datingsite. Vandaag gaan ze voor het eerst op date. De personages kennen elkaar nog niet. Laat de 
leerlingen deze date kort improviseren. 
- Hoe voelt jouw personage zich tijdens de date? 
- Hoe reageert hij op wat het andere personage zegt of doet? 
 
Voeg na een tijdje een extra opdracht toe. Wanneer u het woord ‘subtiel’, ‘gewoon’ of ‘overduidelijk’ zegt, 
passen de leerlingen hun manier van spelen hieraan aan. 
- ‘Subtiel’ geeft aan dat de leerlingen hun typische kenmerken heel ‘klein’ (onopvallend) moeten tonen. 
- Bij ‘gewoon’ zijn de kenmerken al iets opvallender. Zo iemand zou je op straat echt kunnen tegenkomen. 
- Bij ‘overduidelijk’ overdrijven de leerlingen de typische kenmerken van hun personages. De kenmerken 
worden dus uitvergroot. 
 
Laat de leerlingen na een tijdje afwisselen van partner. Zo gaan ze in interactie met alle kinderen uit hun 
groep. (Dit bereidt hen voor op de volgende opdracht, waar alle personages met elkaar in interactie zullen 
moeten gaan.) 
 

3. Verwerken 

3a. Dramatisch spel: stripfragment met andere personages                 (15 min.) 

Werk nog steeds in dezelfde groepen als tijdens de vorige les. Laat hen vertrekken vanuit hun eindproduct 
(het dramatisch spel / de toneelscène) van die les. Laat hen eventueel de oorspronkelijke stripverhalen nog 
eens bekijken, om de situatie op te frissen. 
 
Vraag de leerlingen hun personages uit fase 2b te gebruiken. Laat hen een nieuwe versie van hun 
dramatisch spel (toneelscène) maken. Daarin vervangen ze de personages door de nieuwe personages met 
typerende kenmerken. Een nieuw personage zal heel anders reageren op bepaalde dingen. De handelingen 
en interacties binnen de scène zullen dus veranderen. Begeleid elk groepje door tips en feedback te geven 
op het proces.  

3b. Toonmoment                       (10 min.) 

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. Enkele mogelijke kijkopdrachten zijn: 

 Welke personages herken je? Wat zijn hun typerende eigenschappen? 
 Kan je bedenken hoe anders deze scène zou zijn als de personages andere typerende 

eigenschappen hadden? 
 … 
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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: Liet u tijdens de eerste les uit deze lessenreeks slechts de helft van de groepen een toonmoment 
houden? Laat dan nu de andere groepen hun scène tonen aan de klas. 

Uitbreidingsopdracht 

Als uitbreiding (vlak na de les of op een ander moment) kunt u volgende activiteit uitvoeren met de 
leerlingen. Vooral voor klasgroepen die reeds vertrouwd zijn met het bedenken en spelen van een 
dramatisch spel (toneelscène) raden we deze activiteit aan. 
Meng de groepen, zodat in elke groep leerlingen uit verschillende groepen zitten. 
De leerlingen gaan nu een nieuw ‘avontuur’ bedenken. Daarvoor kunnen ze de personages, locaties, … uit 
deze lessenreeks gebruiken als uitgangspunt. 
 
Begeleidt de leerlingen tijdens elke stap, zodat ze niet het gevoel krijgen aan hun lot overgelaten te 
worden. Laat de leerlingen volgende stappen ondernemen in hun denkproces. 

 Welke personages spelen jullie? Wat zijn de onderlinge relaties tussen de personages? 
 Op welke locatie bevinden de personages zich? 
 Wat gebeurt er? (Met welk probleem komen de personages in aanraking?) 
 Hoe wordt het probleem opgelost? 

 
Organiseer ook hier weer een toonmoment. Laat elk groepje zijn scène tonen aan de anderen. De andere 
groepjes kunnen feedback geven. Geef de toeschouwers een kijkopdracht. 

 Is het duidelijk op welke locatie de scène zich afspeelt? Waaruit kan je de locatie afleiden? 
 Is het duidelijk wie de personages zijn? Kwamen hun typerende kenmerken genoeg naar voren? 
 Is er een duidelijke opbouw in de scène? (Is er bijvoorbeeld een probleem waarvoor geleidelijk aan 

een oplossing gevonden wordt?) 
 … 
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Bijlage 1  
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Bijlage 2 
 
 

Je wandelt langs een hotdogkraam. Je hebt honger en je wilt een hotdog 

kopen. Jammer genoeg heb je geen geld bij je. Wat doe je? 

Je bent bij de kapper. Per ongeluk knipt de kapper een veel te groot stuk uit je 

haar. Hoe reageer je? 

Je wandelt op straat en ziet een bedelaar op de grond zitten. Hij ziet eruit 

alsof hij al dagen niet gegeten heeft. Wat doe je? 

Je zit in de wachtkamer bij de dokter. Naast jou zit een vrouw die niet 

reageert op wat je zegt of doet. Wat doe je? (Praat je toch tegen haar? Wat 

zeg je dan? Doe je nog andere dingen?) 
 

Je wandelt langs een hotdogkraam. Je hebt honger en je wilt een hotdog 

kopen. Jammer genoeg heb je geen geld bij je. Wat doe je? 

Je bent bij de kapper. Per ongeluk knipt de kapper een veel te groot stuk uit je 

haar. Hoe reageer je? 

Je wandelt op straat en ziet een bedelaar op de grond zitten. Hij ziet eruit 

alsof hij al dagen niet gegeten heeft. Wat doe je? 

Je zit in de wachtkamer bij de dokter. Naast jou zit een vrouw die niet 

reageert op wat je zegt of doet. Wat doe je? (Praat je toch tegen haar? Wat 

zeg je dan? Doe je nog andere dingen?) 
 

Je wandelt langs een hotdogkraam. Je hebt honger en je wilt een hotdog 

kopen. Jammer genoeg heb je geen geld bij je. Wat doe je? 

Je bent bij de kapper. Per ongeluk knipt de kapper een veel te groot stuk uit je 

haar. Hoe reageer je? 

Je wandelt op straat en ziet een bedelaar op de grond zitten. Hij ziet eruit 

alsof hij al dagen niet gegeten heeft. Wat doe je? 

Je zit in de wachtkamer bij de dokter. Naast jou zit een vrouw die niet 

reageert op wat je zegt of doet. Wat doe je? (Praat je toch tegen haar? Wat 

zeg je dan? Doe je nog andere dingen?) 

  


