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Inleiding 

 

Prentenboeken worden vaak beschouwd als boeken voor kleuters. Heel jonge kinderen kunnen 

immers nog niet lezen en vinden het heerlijk om plaatjes te kijken.  

Prentenboeken zijn ook voor oudere kinderen heel aantrekkelijk en bieden leerkrachten veel 

mogelijkheden bij het stimuleren van de leesbeleving en kunstzinnige vorming. 

 

Prentenboeken en de leesbeleving 

 

Prentenboeken zijn meestal dunne boeken met een kort afgerond verhaal met weinig tekst en veel 

platen. Hiermee kunnen kinderen in korte tijd in aanraking komen met een nieuwe of andere wereld, 

waarin ze tegelijkertijd ook veel zullen herkennen van hun eigen belevingswereld.  

Dat maakt het mogelijk om in korte tijd kringgesprekken op gang te brengen, waarin samen gepraat 

wordt over ervaringen, wensen, verlangens en fantasieën. Het plezierige daarbij is dat er 

aanvankelijk een zekere afstand is; in eerste instantie praten de kinderen over de personen in het 

boek. Ongemerkt zullen ze echter ook veel over zichzelf vertellen als ze zich met de figuren uit het 

boek identificeren.  

Via het boek kan de leerkracht dan op een heel vanzelfsprekende manier terecht komen bij de eigen 

ervaringen en gevoelens van de kinderen en hen uitnodigen hierover te praten. 

 

Prentenboeken en kunstzinnige vorming 

 

Een goed verhaal doet een sterk emotioneel beroep op kinderen en prikkelt de verbeelding. Het 

nodigt hen uit erover te praten, maar ook te schrijven, tekenen, spelen of musiceren. Verhalen 

vormen dan ook een grote inspiratiebron voor de kunstzinnige vorming.  

 

Prentenboeken en drama 

 

In de dramalessen worden steeds verschillende aspecten uit een boek gekozen. Zo kan het verhaal 

zelf de basis zijn voor de spelopdrachten, maar er kan ook ingezoomd worden op een bepaald 

personage of een bepaalde situatie.  

Er wordt ingegaan op hoe je iets kunt uitdrukken; hoe kun je in je houding, manier van lopen, met 

gebaren en je stem laten zien en horen dat je bijvoorbeeld een logge beer, een grappige heks of een 

verdrietige fee bent? 

Een belangrijk aspect bij drama is het samenspel. Soms spelen alle kinderen tegelijkertijd terwijl de 

leerkracht iets vertelt, soms speelt een groepje van de klas iets voor terwijl de rest toekijkt. Deze 

manier van spelen kan voor veel plezier zorgen maar is zeker in het begin niet gemakkelijk en het 

vergt veel concentratie en aandacht voor elkaar. Het maken van duidelijke afspraken is dan 

noodzakelijk.  

 

Selectiecriteria voor een boek 

 

Niet alle prentenboeken zijn even geschikt. Het meest geschikt zijn de boeken met meerdere 

personages en locaties en een duidelijke, afwisselende verhaallijn. Minder geschikt zijn de 

prentenboeken met onduidelijke tekeningen, weinig personages en een dunne, simpele verhaallijn. 

Een belangrijk criterium bij het kiezen van een boek is of het boek uitdaagt tot creativiteit, beelden 

oproept en voldoende mogelijkheden biedt om de dramatische verbeelding te prikkelen. 

 



 4

Reader 

 

Deze reader wil een handleiding zijn om met prentenboeken als basis tot dramalessen te komen. 

Deze reader heeft als doel te stimuleren tot creativiteit van zowel leerling als leerkracht. Er zijn een 

aantal opdrachten die altijd toepasbaar zijn, maar het beste resultaat wordt bereikt wanneer de 

leerkracht zijn of haar fantasie gebruikt en zelf de leukste opdrachten verzint. 

Er komen in deze reader verschillende werkvormen aan bod die op allerlei prentenboeken zijn toe te 

passen. Aan de hand van 2 voorbeelden worden de ideeën uitgewerkt tot concrete spelopdrachten. 

Met deze voorbeelden hopen we een denkrichting en concrete handvaten te kunnen bieden om tot 

leuke, creatieve dramalessen te komen. De opdrachten kunnen naar inzicht van de docent of het 

gekozen prentenboek worden aangepast. 

 

‘Platvoetje’ van Ingrid & Dieter Schubert en ‘Kikker en de Horizon’ van Max Velthuijs dienen hier als 

voorbeeld. 

 

Platvoetje 

 

Een meisje met flaporen vindt op een morgen een punkachtig heksje met enorme platvoeten. 

Platvoetje is uit het heksenbos weggelopen omdat iedereen haar steeds uitlachte om haar veel te 

grote voeten. Het meisje Nikki begrijpt dat wel, zij wordt immers uitgelachen om haar grote oren. Ze 

sluiten vriendschap. Nikki helpt het kleine heksje door haar schoenen in mooie kleuren te schilderen 

en Platvoetje leert Nikki hoe ze kan vliegen met haar flaporen. 

Platvoetje kent wel toverspreuken, maar er gaat ook nogal eens wat mis. 

 

Thema’s in het verhaal zijn; 

• uitgelachen worden omdat je er anders uitziet dan anderen 

• vriendschap sluiten en elkaar helpen om een oplossing te vinden voor je problemen 

• een heks kan wel eens anders zijn dan je denkt 

• jezelf en de ander accepteren zoals hij/zij is 
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Individueel voorwerk (leerkracht) 

 

Lees het prentenboek en schrijf beelden, ideeën en scènes op waar je mee zou kunnen werken.  

Zijn er bepaalde scènes die tot de verbeelding spreken, interessante personages om na te spelen of 

een leuke plek om met z’n allen te verbeelden? Houd als het ware een ‘brainstorm’. Je kunt daarbij 

ook verder fantaseren dan datgene wat er daadwerkelijk in het boek staat. Gebruik je eigen 

verbeelding. 

 

In het voorbeeld van Platvoetje zou dit er zo uit kunnen zien: 

• heks met punkhaar die krom loopt 

• een meisje met flaporen dat wel altijd vrolijk kijkt 

• heksensoep maken 

• toverspreuken die mislukken 

• leren vliegen met je flaporen 

• verdrietig zijn omdat je er anders uit ziet dan de rest 

• het heksenbos met allerlei verschillende heksen, uilen, draken en toverfeeën.  

• vriendschap sluiten en elkaar helpen met een probleem 

 

 

Vervolgens kun je vanuit deze brainstorm opdrachten verzinnen: 

• de kinderen laten lopen, praten, zitten en staan als verschillende personages (eventueel 

op muziek).  

• een concrete scène uit het boek kiezen en deze laten naspelen.  

• een verhaal vertellen wat de kinderen individueel voor zichzelf spelen (geleide fantasie) 

• de kinderen verschillende emoties uit het boek laten spelen 

• de kinderen verdelen in groepjes en zelfstandig een stukje laten uitwerken en spelen 

voor de groep 

 

In deze opdrachten kun je zo vrij zijn als je wilt; gebruik van muziek en kostuums is mogelijk, maar 

ook zelf tekeningen maken of een decor verzinnen zijn leuke dingen om mee aan de slag te gaan. 

 

 

In de klas 

 

Lees het boek voor in de kring. Laat de prenten duidelijk zien. Stel daarbij vragen aan de kinderen 

waardoor ze beter gaan kijken of gestimuleerd worden te fantaseren wat er op de volgende 

bladzijden gaat gebeuren. Prikkel ook hun fantasie om verder te denken dan alleen het boek. Hoe 

ziet het heksenbos eruit, wat kom je er nog meer tegen? Hoe zou het huis van Dolfje Weerwolfje 

eruit zien? 

 

Vervolgens ga je aan de slag met de opdrachten. Misschien komen er nog meer leuke 

opdrachtideeën naar boven door de inbreng van de kinderen. 
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Waar op te letten bij dramalessen: 

 

Bij het bedenken/verzinnen van opdrachten is het prettig om een doelstelling te hebben. Door een 

doel te formuleren wordt helder waar je op moet letten, wat de leerlingen geleerd moeten hebben 

en dus ook waar je op kunt nabespreken.  

Voorbeelden van doelstellingen: 

• de kinderen kunnen de vier verschillende emoties herkennen en spelen 

• de kinderen kunnen door hun lichaamshouding, stem en mimiek verschillende dieren 

uitbeelden 

• de kinderen kunnen samenwerken en zelfstandig een begin van een scène bedenken en 

spelen. 

 

Maak voor de dramaopdrachten duidelijke afspraken met de kinderen. Sommige drama activiteiten 

nodigen uit tot drukte, chaos en lawaai. Dat is niet erg en kan zelfs heel leuk zijn, maar het is wel 

prettig als er vaste afspraken gelden om de structuur te bewaren.  

Afspraken kunnen zijn: 

• Er mag lawaai worden gemaakt, maar als de leerkracht zijn hand omhoog steekt is 

iedereen stil, dan komt de volgende opdracht 

• Eerst vinger omhoog, dan praten 

• Als de groepen  naar elkaar kijken wordt er tijdens de toneelstukjes niet gesproken, 

gewezen of uitgelachen 

• Geef elkaar altijd applaus als er iets gespeeld is. 

 

Als een groepje kinderen een stukje speelt voor de rest van de groep, bespreek dan altijd na en weet 

ook wát je nabespreekt. Hetgeen wat je nabespreekt moet ook hetgeen zijn wat in de opdracht (en 

de doelstelling) voorkwam. Als de opdracht over het spelen van emoties gaat, kom je in de 

nabespreking daarop terug: ‘Welke emoties hebben we gezien’?  

Zorg dat de kinderen aan de kant een kijkopdracht hebben. ‘Zometeen ga ik aan jullie vragen welke 

emoties je hebt gezien’.  

Laat de kinderen ook elkaar feedback geven door middel van gericht vragen; ‘Hebben we een boze 

heks gezien?’ ‘Was het duidelijk dat de dief heel zachtjes probeerde te sluipen?’ 

 

Je kunt ook gebruik maken van de Tip en de Top. Daarbij laat je het publiek eerst benoemen wat er 

goed was aan een stukje en daarna wat er nog beter zou kunnen. 

Als de kinderen iets voor elkaar gaan spelen, vraag dan of het publiek klaar is, of de spelers klaar zijn 

en zeg zelf ‘START’.  

Spreek met de kinderen af dat zij aangeven wanneer het stukje is afgelopen. Dit kunnen ze doen 

door te bevriezen en te zeggen ‘EINDE’.  

Geef altijd applaus na het doen van een stukje voor de groep. 
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Voorbeeldopdrachten Platvoetje 

 

Opdracht 1. Personages 

Toon een plaatje waarop de heks Platvoetje duidelijk te zien is. Wie kan deze heksenhouding 

overnemen? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe moet je lopen, kijken, praten? 

Let op de stand van de voeten, rug, handen en de gezichtsuitdrukking. 

Loop allemaal rond als heksje, eerst voor jezelf.  

Daarna mag je ook de andere heksjes ontmoeten. Hoe praten de heksen met elkaar? 

 

Opdracht 2. Geleide fantasie 

Vertel een verhaal dat de kinderen gaan uitbeelden. Prikkel alle zintuigen (‘het rook heerlijk in het 

huis naar appeltaart’. ‘Je bent in de woestijn en het is heel erg warm’). Zorg dat er speelbare 

handelingen in het verhaal voorkomen. Vertel het verhaal in de tegenwoordige tijd. 

Houd tijdens het vertellen in de gaten of de kinderen mee kunnen in het tempo en pas het tempo zo 

nodig aan. 

 

Je bent een heks in het grote heksenbos. Je ligt lekker te slapen in je warme heksen-bed. Je hoort in de 

verte de vogels al fluiten, het is bijna dag. Dan gaat ineens de heksen-wekker! 

Je staat op uit je bed, veegt het slaap uit je ogen en poetst je tanden.  

Etcetera…. 

 

Opdracht 3. Toveren 

Alle kinderen krijgen een potlood, dat is hun toverstaf. Ze moeten weer rondlopen 

als heks en een toverspreuk verzinnen. Ze mogen verzinnen wat ze toveren. Bijvoorbeeld een 

heerlijke taart, een enge spin of een lief konijn. Laat de kinderen eerst allemaal hetzelfde toveren, 

daarna mogen ze zelf dingen verzinnen, als wij maar wel kunnen zien WAT ze toveren. Dat moeten ze 

uitbeelden met hun houding, gezicht en stem.  

Deze opdracht kunnen de kinderen ook individueel doen voor de rest van de groep. 

 

Opdracht 4. Samenspel 

De ene helft speelt Platvoetje, de andere helft wordt betoverd.  

De Platvoetjes gaan tegenover de ‘proefkonijnen’ staan.  

Bedenk met z’n allen een toverspreuk. STIKEBALA KOXINO! 

Bedenk waarin de ‘proefkonijnen’ betoverd worden, bijvoorbeeld een kikker, robot of een konijn. Na 

een paar toverspreuken kunnen de groepen wisselen. 

 

Opdracht 5. Foto’s maken 

Verdeel de kinderen in groepjes en laat ze per groepje 3 foto’s uitbeelden van het verhaal.  

Het publiek moet raden welke momenten in het verhaal worden uitgebeeld op de foto’s.  

 

Opdracht 6. Emoties 

Vraag de kinderen welke emoties er in het boek zitten.  

Kunnen ze die emotie laten zien in hun gezicht? En in hun lichaam? En in hun stem? 

Kunnen ze de emoties ook groter en kleiner maken? Kunnen ze schakelen tussen de emoties? 
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Voorbeeld Kikker en de Horizon  

 

Inhoud 

Rat stond op een heuvel en keek over het land naar de horizon. Wat is de wereld toch mooi, dacht 

hij. Het wordt tijd dat ik weer eens op reis ga! 

Kikker wil graag met hem mee, en zo trekken de 2 vrienden de horizon tegemoet. Maar Kikker vindt 

dat het wel erg lang duurt voordat ze er zijn. En hoe zou het thuis met iedereen gaan? Kikker is nog 

nooit ver van huis geweest. 

Na een tijdje voelt hij zich raar. Hij heeft heimwee. Misschien was Kikker een beetje te klein om al zo 

ver op reis te gaan. Samen gaan ze terug naar huis, waar hun vrienden al op hen wachten. 

De prenten in dit boek zijn simpel maar heel helder, met vrolijke, felle kleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s in het boek zijn: 

• op reis gaan  en de wereld ontdekken 

• twee vrienden die beiden iets anders willen en zich aan elkaar moeten aanpassen 

• zorgen voor een ander als die zich naar voelt 

• verlangen naar huis 

 

 

Brainstorm 

• een reis maken 

• je koffer/tas inpakken 

• samen een reis uitbeelden naar een vreemde plek 

• een reis naar een warm/koud land, een woestijn, de Noordpool 

• een feestje bij thuiskomst 

 

Opdracht 1 Koffer inpakken 

We gaan op reis. Pakken jullie ook je koffer in? Door je lichaam en je 

gezichtsuitdrukking uitbeelden wat je inpakt.  

Eerst een koffer pakken (zwaar) 

Dan je tandenborstel (klein) 

En een zwembroek 

Etc… 
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Opdracht 2 Locaties 

Iedereen loopt rond met zijn of haar tas/koffer. De leerkracht klapt in zijn handen en roept een 

locatie. Iedereen is direct op die locatie. Klapt de docent nogmaals, is iedereen meteen weer in het 

leslokaal en kunnen we niet meer zin dat de kinderen net ergens anders zijn geweest. 

Locaties kunnen zijn; Noordpool, woestijn, zwembad, jungle, strand, weiland met koeien, dierentuin, 

etc… 

 

       
 

Opdracht 3 Improviseren 

Leerlingen in tweetallen verdelen. Samen gaan jullie op reis en jullie gaan zelf spelen waarnaartoe. Je 

mag van tevoren niet overleggen, al spelend moet je erachter komen in wat voor wereld je bent. En 

wat de ander zegt, is waar. Als één van jullie over een slootje springt, ligt daar dus een slootje. Als 

één van jullie zegt ‘wat is het hier koud hé’, dan is het dus koud.  

 

Opdracht 4 Geleide fantasie  

Vertel weer een verhaal en laat het de kinderen naspelen. 

 

Je wordt wakker en hebt een raar gevoel in je benen (net als Rat in het boek).  

Je wilt op reis. Je pakt je spullen bij elkaar (handdoek, tandenborstel, kleren etc) en vertrekt.  

Je komt terecht in een…etc. 

 

Opdracht 5 Feestje 

Kinderen in groepjes verdelen. Rat en Kikker komen thuis van de reis en de rest zit op hen te wachten 

met taart. Rat en Kikker moeten vertellen wat er tijdens de reis gebeurd is en wat ze hebben gezien.  

Laat de kinderen dit stukje voorbereiden. Ze moeten afspreken wie wie is en wat ze aan de rest gaan 

vertellen. Ze moeten het stukje ook oefenen. 
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Suggesties andere boeken 

 

• ‘Verhalen van de boze heks’ Hanna Kraan 

• ‘Dolfje Weerwolfje’ Paul van Loon 

• ‘Kikker’-serie Max Velthuijs 

• ‘De koning, de Kip en juffrouw Primula’ Catharina Valckx 

• ‘Max en de Maximonsters’ Maurice Sendak 

• ‘De clown zei Nee’ Mischa Damjan 
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Over De Denksmederij 

 

De Denksmederij is het bedrijf van Elke Wiss: theatermaker, praktisch filosoof, 

docent, trainingsacteur en trainer. Zij geeft al jarenlang les op verschillende scholen, 

zowel PO als VO.  

Inmiddels traint zij ook leerkrachtenteams in reflecteren met kinderen en hoe drama 

en creativiteit een plek te geven binnen het onderwijs.  

Haar passie is kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met kunst 

en creativiteit.  

Kunst zorgt voor verbinding. Met jezelf en de ander.  

 

De Denksmederij training, coaching en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten.  

Wil je meer weten? Check www.denksmederij.nl  

 

 

Training ‘Drama in de klas’! 

Willen jullie als team meer handvatten hoe je drama handen en voeten geeft? 

Wil je leren hoe je zelf inspirerende dramalessen verzorgt? 

Wil je meer inzicht in de verschillende competenties uit het theatervak? 

 

Dan is de training ‘Drama in de klas’ iets voor jullie! 

Deze training beslaat 1 dagdeel (ochtend, middag of avond). 

Middels theorie en praktijk ga je zelf aan de slag met het theatervak.  

Je krijgt inzicht in de verschillende competenties en doelstellingen binnen drama en je ervaart zelf 

hoe het is om een goed opgebouwde theaterles te ondergaan.  

Je krijgt voldoende handvatten om zelf inspirerende, actieve dramalessen vorm te geven, die je 

uiteraard kunt aanpassen aan het thema waar je op dat moment mee bezig bent in je klas.  

Bij de training hoort een uitgebreide reader met informatie, les-ideeën en voorbeeldlessen.  

 

Training ‘Reflecteren kun je leren’ 

Reflecteren: een onmisbare vaardigheid voor kinderen en leerkrachten.  

Vaak is er niet genoeg tijd voor of weten we niet precies hoe we tot een goede reflectie komen. Soms 

dénken we dat we reflecteren, maar zijn we eigenlijk aan het evalueren.  

 

Wil je leren hoe je goed reflecteert met kinderen? 

Vraag dan de training ‘Reflecteren kun je leren’ aan via post@denksmederij.nl  
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