
BESTE LEERKRACHT,
Binnenkort bezoekt u met uw klas de voorstelling 
Wijzer van Maas theater en dans. Deze lesbrief 
dient als introductie, voorbereiding en verwerking 
van deze voorstelling. Een goede ingang om samen 
met uw leerlingen alvast in de wonderlijke en fanta-
sierijke wereld van Wijzer te duiken. Deze brief 
bevat informatie over de voorstelling en suggesties 
voor activiteiten die u kunt uitvoeren met uw leer-
lingen voor en na de voorstelling. 

Uit onze ervaring is gebleken dat leerlingen gerichter 
naar een voorstelling gaan kijken als zij zich op de 
één of andere manier hierop voorbereiden. Het 
theaterbezoek wordt meer dan een ‘gezellig mid-
dagje uit’ wanneer de leerlingen vooraf en na af-
loop de mogelijkheid krijgen om hun ervaringen 
met anderen uit te wisselen. Hierdoor kunnen ze 
ontdekken dat iedereen een voorstelling op een 
andere manier kan beleven.

OVER DE VOORSTELLING 
In Wijzer moeten twee broertjes naar bed. Het lukt ze niet in slaap te vallen. 
Het is leuker om op de iPad te spelen. Maar dan valt die uit. De broers 
spelen door en fantaseren hun eigen spel. Remses Rafaela maakt zijn 
eerste kindervoorstelling bij Maas theater en dans, waar hij onder andere 
danste in B-BOY. Zijn unieke dansidioom van acrobatiek, hiphop en Afro 
Caraïbische dans mixt hij met slapstick en schaduwspel tot een fantasievolle, 
energieke dansvoorstelling voor kleuters over twee onvermoeibare broertjes 
die dansen tot de wekker gaat. Een nachtje spelen heeft hen veel gebracht, 
hoe wakkerder hoe wijzer, al denkt papa daar anders over

REMSES RAFAELA OVER WIJZER 
“Kinderen spelen tegenwoordig veel op de iPad. Ze zien elkaar niet meer, 
bewegen niet meer. Toen Maas mij vroeg een stuk te maken voor kleuters, 
wist ik dat het daarover moest gaan. Over hoe kinderen zelf dingen kunnen 
uitvinden, hun zintuigen kunnen laten werken. Ouders hebben daar ook 
een belangrijke rol in. Ik herinner me hoe leuk het was om te voetballen, 
hutten bouwen, springen op de bank en over kussens en tafels. Om te spelen 
met wat er is. Ik probeer mijn kinderen dat ook te leren. Mijn voorstelling 
is een ode aan het fysieke spel en de fantasie van kinderen.”

LESBRIEF



 

VOORAFGAAND AAN 
DE VOORSTELLING IN DE KLAS

U kunt als leerkracht de klas vertellen waar de 
voorstelling over zal gaan en daar vervolgens 
gesprekken aan koppelen, bijvoorbeeld over de 
slaaprituelen van de kinderen. Wat doen ze 
voordat ze gaan slapen? Wie wordt er thuis 
voorgelezen? Wie wordt er thuis in slaap ge-
zongen met een slaap liedje? Wat doen ze als 
ze niet kunnen slapen? Wat betekent “wijs” 
eigenlijk? En wanneer ben je wijzer? Hoe laat 
ga je naar bed? Hoe staan dan wijzers van de 
klok? Verder staan  er in deze brief een aantal 
opdrachten en ideeën die u als leerkracht in de 
klas kunt uitvoeren om de leerlingen alvast 
kennis te laten maken met het onderwerp. 

Ook is het raadzaam iets te vertellen over theater 
en wat dat nu is. De kans bestaat dat een aantal 
leerlingen nog nooit een theatervoorstelling heeft 
gezien. Wat kan er gebeuren in een voorstelling? 
Wat zijn dansers? Wat kunnen ze op zo’n dag 
verwachten? Wie is er al wel eens naar een 
theatervoorstelling geweest en hoe hebben ze 
dat ervaren? Wat is er anders aan theater dan 
bijvoorbeeld een film? En hoe gedraag je je in 
het theater? 

 

VOORBEELDEN 
Hieronder een aantal voorbeelden en punten 
die u met uw klas zou kunnen bespreken:

A.  
Kringgesprek over theatervoorstellingen. 

•  Wat is het verschil tussen een theatervoor-
stelling en het kijken naar een film of het 
kijken naar de televisie. 

•  Doen de toeschouwers ook andere dingen in 
het theater dan bij de film? (Denk daarbij aan 
de volgende dingen: een voorstelling is in 
levenden lijve, waar spelers kunnen reageren 
op hun publiek, bij een voorstelling klap je na 
afloop voor de spelers, buigen de spelers 
voor het publiek, eet je als toeschouwer geen 
chips e.d., probeer je zo min mogelijk lawaai 
te maken waar de spelers last van kunnen 
hebben, je loopt niet zomaar weg bij een 
voorstelling, terwijl je dat bij de t.v. wel 
kunt doen.)

B. 
Kijken naar een voorstelling

Vertel de leerlingen dat ze binnenkort naar een 
voorstelling gaan kijken. Vertel de leerlingen 
waar ze de voorstelling gaan zien (in het theater 
of in de gymzaal op school). En vraag hen wie 
wel eens een theatervoorstelling heeft gezien. 

• Waar was de voorstelling? 
• Waar ging de voorstelling over? 
•  Hoe zag de ruimte (het toneel of het podium) 

en het decor eruit?

 

C. 
Spelen is doen alsof

Praat met de kinderen even verder over acteren 
en het verschil tussen werkelijkheid en doen alsof. 
Net als kinderen vader en moedertje spelen, 
wordt er in een theatervoorstelling gedaan 
alsof de spelers iemand anders zijn.

•  Kun je het zien wanneer spelers iemand 
anders spelen? Waaraan? (bijvoorbeeld de 
kleding (kostuum) schmink, spullen, houding, 
hoe iemand doet etc.)

•  Waaraan kun je zien dat het verhaal in een 
voorstelling op een andere plaats speelt dan 
de gymzaal of het theater zelf? Vertel dat er 
in het theater gebruik wordt gemaakt van 
een decor (doeken en wanden en voorwerpen 
die worden neergezet) en van theaterlicht en 
verduistering om de ruimte er een beetje 
anders te laten uitzien. Bijvoorbeeld op een 
bos, de ruimte of op een slaapkamer net als 
in de voorstelling ‘Wijzer’. U zou het verhaal 
van Doornroosje als voorbeeld kunnen nemen. 
Welke karakters komen er in voor? Waar 
speelt het zich af? Hoe ziet haar slaapkamer 
eruit waar ze 100 jaar in slaapt? Hoe kunnen 
jullie het klaslokaal op haar slaapkamer laten 
lijken? Hierna zou u een bruggetje kunnen 
slaan naar de slaapkamer van de leerlingen. 
Hoe ziet deze eruit? Of hoe zouden ze willen 
dat hij eruit zou zien? Kunnen ze het nabouwen? 
Eventueel kunnen ze er een korte scène in 
spelen.



OPDRACHT 

 

De leerkracht kan er voor kiezen om één of meerdere 
van deze opdrachten in de les uit te voeren om de 
leerlingen op deze speelse wijze met het onder-
werp van de voorstelling in aanraking te laten 
komen en zich te verdiepen. De opdrachten hoeven 
niet op volgorde en kunnen naar wens worden 
aangepast. ‘pick and mix.’ Voelt u zich vooral vrij 
om opdrachten uit te kiezen die u het meeste 
aanspreken of welke het meeste geschikt zijn voor 
uw klas. Ook kunt u de opdrachten aanpassen op 
de leeftijd van uw groep en op maat uitvoeren.

OPDRACHT 1: 
ZZZLAAP

Hoe slapen de leerlingen? Wat doen ze zodra ze 
moe worden? En wat doen ze als ze niet kunnen 
slapen? Kunnen ze zelfs slaapwandelen met de 
ogen dicht? (misschien heeeeeel stiekem een beetje 
spieken zodat de leerlingen wel zien waar ze lopen). 
Het klaslokaal wordt een grote slaapkamer. Waar 
zou je in de klas het liefst slapen? Welk hoekje 
ligt het lekkerst? En waar zou je niet willen liggen? 
Waarom niet?

Kinderen kunnen hun slaaphoudingen laten zien 
in de kring, op de tafel, onder de tafel, op de stoel, 
met zijn tweeën.

Laat alle kinderen tegelijk ongeveer 4 verschillende 
slaaphoudingen oefenen en deze herhalen. Geef 
ze bij iedere houding een opdracht. 

Bijvoorbeeld:
1. Slaap op je stoel.
2.  Slaap op de grond.
3.  Slaap staand.
4.  Slaap staand op 1 been.

Bouw het op. 
Begin met houding 1 en verzin dan houding 2. 
Daarna oefen je 1 en 2 achter elkaar en dan 
komt houding 3. 
Als de kinderen hun eigen 4 houdingen hebben, 
kun je ze extra opdrachten geven hoe ze de 
slaaphoudingen moeten uitvoeren.

Bijvoorbeeld:
-heel moe alle houdingen wisselen
-heel wakker en snel van houding wisselen
-alsof je niet kunt slapen
- misschien de houdingen van 1 ander kind alle-
maal na doen.

-in 2tallen elkaars houdingen overnemen.

Rustige muziek: 
www.youtube.com/watch?v=isKENdIDg7g
www.youtube.com/watch?v=bDQ9a768buM 

Spel
Als extra spel element kunt u de kinderen uitleggen 
dat u straks doet als of u de vader of de moeder 
bent die wil dat de kinderen slapen. Wanneer u de 
kinderen aankijkt of ze kan zien, moeten ze doen 
ze alsof ze slapen. Maar zodra ze uit uw zicht zijn 
mogen de kinderen spelen, dansen en gek doen. 
maar zodra u ze weer ziet/aan kijkt doen ze snel 
weer alsof ze slapen. Betrapt u een van de leer-
lingen dat ze niet slapen, zijn ze ‘af’. Dit kan door 
het hele klaslokaal worden uitgevoerd. Zowel op 
een vaste plek of achter hun tafel, maar ook los 
door de klas. Wanneer u niet kijkt stelt ze dat in 
staat van plek te wisselen, of ergens anders heen 
te lopen.

OPDRACHT 2A: 
‘WAKKER-BLIJF-LIEDJE’

Wellicht kennen de kinderen wel een slaapliedje. 
Welke kennen ze al? Misschien wil een leerling wel 
een slaapliedje voorzingen. Maar bestaat er ook 
zoiets als een wakker-blijf-liedje? Kunnen we met 
een klas een liedje verzinnen waardoor ze de hele 
nacht wakker kunnen blijven. Het voorbeeld dat 
hieronder staat is bedacht op het liedje ‘Op een 
grote paddenstoel’.

Ik lig in mijn bedje, maar
Ik kan toch niet slapen
Ogen gaan nog lang niet toe
Moet nog steeds niet gapen
Ik ga nog niet dromen
Ben nog lang niet moe!
Ik wil nog niet slapen
Maar moet naar bedje toe
Het makkelijkst is om een liedje te nemen dat ze heel 
goed kennen en daar een eigen tekst  op te verzinnen.

OPDRACHT 2 B : 
‘WAKKER-BLIJF-DANSJE’

 

Zorg dat de kinderen genoeg ruimte hebben om zelf te 
bewegen. Ze staan verspreid op een eigen plek in 
het lokaal. Dus ze mogen niet verplaatsen. Gebruik 
de muziek. Als de muziek aan is bewegen we en als 
de muziek uit is staan we stil. Dat vinden ze leuk maar 
zo kunt u ze ook weer makkelijk instructies geven.

Uitrekken:
Rek je hele lichaam uit in verschillende richtingen 
en op verschillende manieren.Opzij, hoog, laag, 
voor je, achter je, met een draai, in een sprong.

Wakker kloppen:
Klop met je handen je lichaam wakker. Voeten, 
kuiten, bovenbenen, billen, rug, schouders, armen, 
handen, wangen. Doe eerst met z’n alle hetzelfde 
en laat de kinderen daarna zelf kiezen welk stuk 
van het lichaam nog extra wakker moet worden.

Wakker schudden:
Schud verschillende stukjes van je lichaam wakker.
voeten, handen, schouders, billen, benen. Doe eerst 
alles samen en laat de kinderen daarna zelf afwisselen 
welke lichaamsdelen schudden. Laat de kinderen zelf af-
wisselen tussen uitrekken, schudden en wakker kloppen.

Muziek
Druk: www.youtube.com/watch?v=JJlzF0VScnk
Vrolijk: www.youtube.com/watch?v=DOc_B5PGHpg 
Energiek Spaans: 
www.youtube.com/watch?v=V4MpncrWmnQ 

Misschien kunnen een aantal bewegingen van 
het wakker blijven nu aan het lied worden toege-
voegd? Zijn er nog meer wakker-blijf-bewegin-
gen die bij het lied kunnen?



OPDRACHT 3: 
DROMEN ZICHTBAAR MAKEN

De voorstelling “Wijzer” is een ode aan de kinder-
fantasie. In een klassen- en/of kringgesprek kan er 
worden gevraagd of de kinderen wel eens dromen 
en waar deze dromen dan over gaan. Een paar 
voorbeelden zijn leuk, om er even in te komen. 
Dit hoeven niet alleen dromen te zijn die ze ’s nachts 
hebben wanneer ze slapen, maar ook dagdromen 
mogen besproken worden. Of dromen over de toe-
komst. Wat zouden ze later graag willen worden? 
Hierna mogen de kinderen hun droom tekenen op 
papier. Maak het zo bont als u wilt als het gaat om 
materialen: verf, potloden, krijt, knutselen, alles 
mag! Als het maar met de hand wordt gemaakt.

OPDRACHT 4: 
OP AVONTUUR MET KNUFFELS

De kinderen mogen van thuis een knuffel meenemen 
en er wat over vertellen. Hoe heet de knuffel? Ligt 
de knuffel altijd in bed? Welke avonturen beleven 
ze ermee? Het allerleukst is wanneer u als leer-
kracht zelf ook uw knuffel (of een klassenknuffel/ 
mascotte wanneer deze aanwezig is) meeneemt. 
U kunt samen met de knuffel een groots, mee-
slepend en avontuurlijk verhaal vertellen om de 
leerlingen mee te krijgen en voordoen hoe u met 
uw knuffel deze avonturen beleeft. De leerlingen 
kunnen u dan nadoen of u vertelt enkel het een 
verhaal en de leerlingen beelden uit wat u vertelt. 
De knuffel kan mee op boevenjacht, draken ver-
slaan, op jungle safari, vliegen naar de sterren, 
leven als een rockster en wonen tussen de elfen 
in het trollenbos. Laat de fantasie de vrije loop! 
Verzin zelf een verhaal of gebruik een bestaand 
verhaal. 

Voordat u met het verhaal begint, kunt u ze even 
laten oefenen met het uitbeelden en hun eigen 
ruimte gebruiken. Laat de kinderen naast hun stoel 
staan met de knuffel in hun handen. Laat de knuffel 
zitten op de stoel, de knuffel van de stoel af springen, 
de knuffel kruipt onder de stoel, laat de knuffel 
slapen onder de stoel, verstop de knuffel achter 
de stoel, vlieg over de stoel. Laat ze zelf even wat 
mogelijkheden uitproberen rondom hun stoel. Kies 
samen een start positie en begin dan het verhaal.

Eventuele sfeermuziek kan natuurlijk helpen bij 
deze opdracht. Hieronder staan een aantal links 
met muzieksuggesties.
Magisch:
www.youtube.com/watch?v=qpJQ5HgFjHY - 
Mysterieus:
www.youtube.com/watch?v=zbuVZEb3YSo
Mysterieus:
www.youtube.com/watch?v=NC-eA6U7f-Q
Speels:
www.youtube.com/watch?v=u9mTFHnKlnc 
Jungle, vogels, beat:
www.youtube.com/watch?v=lGps7d70GRM 
Spannend:
www.youtube.com/watch?v=WbWYdDCh6GI 
Avontuurlijk:
www.youtube.com/watch?v=XZBp0VvuUhQ 
Muziekdoosje:
www.youtube.com/watch?v=6OHgjeZNUdM 
Muziek met klok:
www.youtube.com/watch?v=DTf_VYDqPuE ()

Deze u kunt een van deze nummers gebruiken, 
maar wellicht krijgt u nog andere ideeën en/of 
associaties voor uw avonturenverhaal. Wel is het 
verstandig om instrumentale muziek te gebruiken.

NA AFLOOP

Na afloop van de voorstelling in de klas
Wanneer u en uw leerlingen terug zijn in de klas, 
is het raadzaam om de kinderen onderling in-
drukken te laten uitwisselen en de thema’s die in 
de voorstelling worden aangesneden te vertalen 
naar hun eigen ervaring. Hieronder staat een 
aantal voorbeeldvragen om dit gesprek te voe-
ren. Houd er rekening mee dat er in een nage-
sprek geen goede of foute antwoorden zijn. Alles 
wat ze er (letterlijk of figuurlijk) in gezien heb-
ben, mag er zijn.

•  Wat is er na de voorstelling het meest in je 
hoofd blijven zitten? Wat weet je nog?

 •  Waar moest je aan denken bij de geluiden en 
de bewegingen.

•  Wat heb je gezien?  Dit kan zowel letterlijk als 
figuurlijk: wat heb je in het verhaal gezien?

•  Veranderde er iets in de voorstelling? Waren de 
broertjes aan het begin van de voorstelling anders 
dan aan het eind? Wie veranderde het meest? 

•  Wat herinneren ze zich van het decor?

Ook kunnen de eerder genoemde opdrachten ‘ter 
voorbereiding op de voorstelling’ juist na de 
voorstelling worden uitgevoerd om de leerlingen 
de kans te geven de voorstelling op deze manier te 
verwerken. Ook kunnen er letterlijk stukjes uit de 
voorstelling worden nagedaan / nagetekend / 
nagedanst. Ook hier geldt: creativiteit kent geen 
grenzen!

TOT SLOT

Mochten er naar aanleiding van deze lesbrief 
vragen zijn opgekomen, kunt u altijd contact met 
ons opnemen via: 
educatie@maastd.nl 
of telefonisch op: 
010-2002504. 

Schroom niet ons te mailen of te bellen. 
Kijkt u ook eens op 
www.maastd.nl/voorstelling/wijzer/ 
voor aanvullende informatie over Maas theater 
en dans en over de voorstelling Wijzer. Ook staat 
er op de site een reactiepagina waar u na het zien 
van de voorstelling samen met uw klas een reactie 
of een kleine review kan achter laten. Deze vindt 
u onderaan de pagina. Wij vinden het altijd erg 
leuk om de berichtjes te lezen!

Rest ons u, namens Maas theater en dans, een 
hele prettige voorstelling te wensen. Tot snel! 


