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Marianne Kuijper en Job Raaijmakers (Als Het Ware) hebben naast hun voorstellingen allebei 
als theaterdocent gewerkt voor theaters en gezelschappen (o.a. MUZtheater, Huis aan de 
Amstel, Theater Carré, NTJong) en veel ervaring met het maken en uitvoeren van 
uiteenlopende educatieve projecten. Bij deze voorstelling ‘Het Kado – als het ware’ 
ontwikkelen ze dit speciale digi-lesbriefpakket. 
 

Het pakket is geschikt voor groep 3,4,5 (6) met opdrachten die in de klas als 
voorbereiding (en verwerking) door de docent uit te voeren zijn. In filmpjes 
presenteren de spelers/makers zich aan de leerlingen en spreken zij hen direct aan. 
De verschillende filmpjes spelen in op de praktische en filosofische kanten van de 3 
thema’s Tijd / Wachten / Verlangen versus Hebben. Deze thema’s spelen een grote 
rol in de voorstelling waar door twee personages (broer en zus) gewacht wordt op 
Het Kado. De filmpjes leiden prikkelende opdrachten in waar klassikaal of in groepjes 
mee kan worden gewerkt. De docent kiest zelf uit het aanbod van de verschillende 
opdrachten onderverdeeld in: theater-, bevo- (beeldende vorming/handvaardigheid) 
en discussieopdrachten.  
Na het voorstellingsbezoek is er een evaluerende les waar ook een filmpje de aftrap 
voor geeft. Een tekstbijlage biedt de docent een handleiding/overzicht om  de inhoud 
van de filmpjes in de klas te verdiepen. 

 
Voorbeelden van de inhoud Digi-lesbriefpakket: 
 

 Thema ‘Tijd’ 
We zien een fragment van de twee wachtende acteurs die de tijd willen doden.  
 
De tijd wordt op lichtfilosofische wijze behandeld:  
Discussieopdracht: Wat is tijd eigenlijk? En bestaat tijd echt of hebben we dat 
bedacht? Ben jij altijd op tijd? Hoe speel jij met de tijd? Wanneer verandert je gevoel 
van tijd?  
Spelopdrachten: We spelen in op het leren van de tijd en bieden een fysieke 
aanvulling op het beleven van tijd, zoals: 
- Hoe verbeeld je de mooiste tijd? En hoe ziet de meest vervelende tijd eruit? Hoe 

ziet een klok eruit die op hol slaat? Of in slaap valt? 

- Houdingen: hoe ben je gehaast, hoe ontspannen. Hoe staat iemand die wel / geen 

tijd heeft?  

- Schilderij opdracht; maak een tableaux/foto waarin je verschillen van omgaan met 

tijd laat zien 

 

 Thema ‘Wachten’: 
 

Bij de het thema ‘wachten’ leveren we vragen en stellingen aan die de docent bijv. in 
een kringgesprek kan behandelen. Doel is een levendige discussie aan te wakkeren 
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waarin er ruimte mag zijn voor verschillende opvattingen van de thema’s in de 
filmpjes. Wanneer is wachten makkelijk/moeilijk? Stel dat je nooit meer zou hoeven 
wachten; wat het veranderen? 
dramaopdrachten: bijv. Als het wachten tot je jarig bent geluid/muziek zou hebben, 
hoe zou dat dan klinken? Of: Maak in groepjes van drie een foto van hét moment dat 
jouw ultieme kado wordt bezorgd, hoe kijk je dan, hoe sta je of zit je dan? 
Schrijfopdrachtje Maak een rijmpje over hoe jij (niet) kan wachten.  

 

 Thema ‘Verlangen’ versus ‘Hebben’: 

 

- Discussieopdrachten: Wanneer word je nou gelukkig? Word je gelukkig van 

Verlangen of word je gelukkig van Hebben? Of allebei? Wanneer was je gelukkig 

toen je niets had? Kan je beter worden in Geduld? Hoe dan?  

- Spelopdrachten: Zit Verlangen ergens in je lichaam (en waar dan?) of juist buiten 

jou? En wat gebeurt er met je als je verlangt maar je krijgt het niet? Hoe zie je 

eruit als je hebt wat je het liefste wil. Hoe ben je gelukkig zonder wat je wil?  

- Teken- en/of knutselopdracht: bijv. hoe zal jouw ultieme kado ingepakt zijn? Met 

welke kleuren of materialen? Teken wat je ultieme hebbeding is, of knutsel je 

gevoel van Verlangen. Is Verlangen groot of klein, dik, dun en welke kleur?  

 

Locatie: klaslokaal (met digibord) 
Duur: ongeveer 15 á 20 minuten per opdracht 
Capaciteit: 30 kinderen 
Thema: Tijd, Wachten, Verlangen versus Hebben 
Aansluiting op schoolvakken: Drama, Taal, Kunstzinnige Oriëntatie, Bewegingsonderwijs, 
Handvaardigheid 
Aansluiting op kerndoelen: educatieve materiaal is afgestemd op kerndoelen 54 en 55 
Kunstzinnige oriëntatie Tule/ SLO 
21e eeuwse vaardigheden: Creativiteit, Kritisch denken, Probleemoplosvaardigheden, 
Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturelevaardigheden 
Leerdoelen van de voorstelling: nadenken en verwoorden van abstracte thema’s als Tijd, 
Verlangen en Wachten. Creativiteit van lijf en geest aanwakkeren. 

 

EXTRA  
Een Theaterworkshop behoort tot de mogelijkheden die vóór of na het theaterbezoek op 
school gegeven kan worden. In deze workshop, gegeven door Job, Marianne of een andere 
(geclassificeerde) theaterdocent, zal op fysieke en speelse, talige wijze gewerkt worden met 
de hoofdthema’s uit de voorstelling.  
 
Locatie: Klaslokaal 
Duur: 75 minuten  
 
 

 
Kosten: 130 euro 
Capaciteit: 30 leerlingen 


