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HET GROENE MEISJE  EDUCATIE 8+ 
Verdiepende activiteiten rond schoolvoorstellingen groep 5 t/m 8 
 

Maak Muziektheater Mee (digitale les) 
In deze digitale videolesbrief maken kinderen kennis met muziektheater en worden 
voorbereid op de voorstelling. Hierin krijgen de kinderen een exclusief kijkje achter de 
schermen. De acteurs uit de voorstelling nemen de kinderen mee naar de kleedkamers en 
showen hun kostuums, we volgen ze de repetitieruimte in voor een oefening in het opwarmen 
van de stembanden. Deze oefening doen de kinderen mee. Tenslotte gaan we het podium op 
om samen met de technici de laatste lichtstanden door te nemen.  

Locatie:    Klaslokaal 
Duur:      45 minuten 
Capaciteit:     30 kinderen 
Kosten:     - 
Thema:     Theater, expressie, vormgeving en theatertechniek 
Aansluiting op schoolvakken:  Muziek, drama, techniek 
Aansluiting op kerndoelen:  Educatieve materiaal is afgestemd op kerndoelen 54 en 

55 van Kunstzinnige oriëntatie (Tule/ SLO) 
21e eeuwse vaardigheden:   Samenwerken, Sociaal culturele vaardigheden 
Leerdoelen:  Inzicht muziektheater en het maakproces, samen muziek 

maken. 
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Het groene meisje in de klas (Lessen op school) 
 
Samenzang is het hoofdthema van ons educatieprogramma. Muziek kent geen taalbarrière en 
kan daardoor makkelijk voor verbinding zorgen. Samen zingen, in een koor, is een 
laagdrempelige manier van samen musiceren. De kinderen leren hierdoor samenwerken en 
om naar de ander te luisteren. Het maakt ook niet uit of je elkaar aardig vindt, met elkaar 
zingen lukt altijd! 

In de eerste les krijgen de leerkrachten een video opgestuurd waarin acteurs uit de 
voorstelling zangoefeningen laten zien die de leerkracht samen met de klas kan doen. De 
kinderen leren hoe ze hun adem moeten gebruiken, ze doen oefeningen om de stem los te 
maken met gekke bewegingen erbij en ze horen het Missie Plant-lied. 
In de twee les komt er een acteur/muzikant in de klas. Hij studeert Missie Plant-lied in en 
leert een tweede stem aan.  
In de derde les krijgen de kinderen theateropdrachten om het lied op verschillende manieren 
te presenteren. Tenslotte kan het lied aan de ouders of aan de rest van de school worden 
gepresenteerd in een groene plantenoutfit. Het leukste en mooist gezongen lied komt bij 
MaxTak op de website. 
 
Locatie:     klaslokaal  
Duur:      1 uur per les totaal 3 uur (waarvan 1 begeleid) 
Capaciteit:     30 kinderen 
Kosten:     150 euro per lessenserie (per klas) 
Thema:      duurzaamheid, plantenkunde  
Aansluiting op schoolvakken:  Muziek, drama, taal, biologie, duurzaamheid 
Aansluiting op kerndoelen:  54 en 55 Kunstzinnige oriëntatie (Tule/ SLO) 
21e eeuwse vaardigheden:   creatief denken, probleem oplossen, samenwerken en 
      sociale en culturele vaardigheden 
Leerdoelen:     werking van muziek onder woorden brengen, zelf leren 

     theater en muziek te maken, samen zingen, ritme, 
  samenzang, naar elkaar luisteren. 

 


