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O Grote Joegoert 
 

Lesmap 
 
 

 

Beste leerkracht 

 

Fijn dat je naar onze voorstelling komt kijken met je klas! Wij van 

BomBarDon zijn ervan overtuigd dat dit écht een meerwaarde is voor de 

kinderen. We maken onze muziek en onze voorstellingen immers met 

aandacht en zorg voor het kind. Daarom is onze muziek enkel met échte 

instrumenten, goed verteerbaar voor het kinderoor (en -zenuwstelsel!), 

prikkelend zonder te overprikkelen, en met ruimte voor de fantasie van het 

kind zelf. Bovendien willen we ervoor zorgen dat ook volwassenen 

genieten van de rijke orkestraties en de levende melodieën van de liedjes, 

zodat onze muziek werkelijk duurzaam en gezond blijft. 

 

In deze lesmap bieden we informatie en activiteiten aan die je vooraf en 

achteraf kan doen. We koppelen de activiteiten aan de eindtermen voor 

het lager onderwijs en hopen op die manier een goed onderbouwde 

bijdrage te kunnen leveren aan de muzische ontwikkeling van jullie 

kinderen. 

 

Veel plezier en vooral veel inspiratie! 

 

De artiesten van BomBarDon 
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- vooraf - 

Met je klas naar een voorstelling! 
In een theaterzaal of concertzaal valt heel wat te beleven. Kinderen die er 

nog nooit geweest zijn weten ook niet hoe je je daar best gedraagt, en om 

te helpen om het een aangenaam en boeiend bezoek te laten worden 

geven we je wat tips mee om de kinderen voor te bereiden. Lees eerst ter 

voorbereiding “Het Cultuurhuis”, “De mensen”, “Dingen”. Daarna 

suggereren we 3 activiteiten om te spelen in de klas. 

 

Voorbereiding voor de leerkracht 
Het CULTUURHUIS 
De zaal is natuurlijk de kern van elk cultuurhuis, maar is niet het enige wat 

er is. In de meeste cultuurhuizen is er ook nog 

- de ingang 

- de kassa 

- de inkomhal 

- de vestiaire 

- het foyer of cafetaria 

- de technische ruimte 

- de regiekamer 

- het artiestenfoyer 

- de toiletten 

- het podium 

- backstage 

- de artiesteningang 

- de artiestenloges 

- het bureau 
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De MENSEN 
In een cultuurhuis kom je verschillende mensen tegen. Wel, je ziet ze soms 

niet, maar ze zijn er vaak wel: 

- onthaalpersoneel 

o werkt in de inkomhal, soms in de zaal om de mensen naar hun 

plaats te leiden 

- ticketverkoper 

o werkt aan de kassa 

- ticketcontroleur 

o werkt in de inkomhal of aan de ingang van de zaal 

- administratief medewerkers 

o werken in het bureau 

- barpersoneel 

o werken in het foyer en soms in de artiestenfoyer 

- directeur 

o werkt in het bureau, is soms aanwezig in de inkomhal en zit 

soms ook in de zaal tijdens de voorstelling 

 

- artiesten 

o werken op het podium, vooraf zijn ze in de 

artiestenloges om zich klaar te maken, net 

voor de voorstelling zijn ze backstage. Ze 

komen binnen langs de artiesteningang. 

- techniekers 

o werken in de technische ruimte, maar zetten 

ook alles klaar op het podium en backstage 

(daar staat ook heel wat technische 

apparatuur). Tijdens de voorstelling zitten ze 

in de regiekamer, maar soms zitten de 

techniekers met hun mengtafels in de zaal 
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om het geluid en het licht op het podium te 

regelen. 

- onderhoudspersoneel 

o werkt over het hele gebouw voor een 

voorstelling begint, en nadien ook. Soms 

moeten ze het podium helemaal 

schoonmaken na een voorstelling. Soms 

doen de techniekers dat. 

 

DINGEN! 
In een cultuurhuis zijn heel wat spullen aanwezig. Enkele dingen zetten we 

hier in de kijker: 

- papier 

o voor het bureau en aan de kassa, te gebruiken door de 

administratief medewerkers en kassapersoneel. De directeur 

heeft soms ook papier nodig om 

contracten te kunnen ondertekenen! 

- computers 

o te gebruiken door de administratief 

medewerkers, soms ook door de 

ticketverkoper, in het bureau en aan 

de kassa. 

- printers 

o voor bureau en soms om tickets te 

printen aan de kassa, te gebruiken 

door de administratief medewerkers 

en soms de ticketverkoper. 

- kassa 

o om geld te ontvangen aan de kassa of in het foyer (bar), te 

gebruiken door de ticketverkoper en het barpersoneel. 
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- poetsgerief 

o in de technische ruimte of een berging, te gebruiken door het 

poetspersoneel 

- spots 

o boven het podium, en meestal nog enkele spots ter voorraad in 

de technische ruimte! 

- luidsprekers 

o staan of hangen voor het podium, gericht naar de zaal. Soms 

staan er ook luidsprekers op het podium, gericht naar de 

artiesten. De luidsprekers worden geplaatst en afgeregeld door 

de techniekers. 

- microfoons 

o op het podium en in de technische ruimte 

(voorraad), de technieker plaatst de microfoons 

en regelt die af, de artiesten gebruiken ze 

natuurlijk! 

- allerlei kabels 

o  die worden opgeborgen in de technische 

ruimte, en voor een voorstelling klaargelegd op 

het podium, backstage en in de regiekamer om 

alles te kunnen verbinden: luidsprekers, 

microfoons, mengtafel, spots, lichttafel, 

stopcontacten… Misschien loopt er wel een kabel 

door de zaal! 

- een strijkplank 

o staat normaal gezien altijd in de artiestenloges, gebruikt door 

de artiesten om eventueel nog een verkreukeld kledingstuk 

snel te kunnen strijken. 

- glazen, kopjes, borden en bestek 

o aanwezig in de foyer en artiestenfoyer, gebruikt door het 

barpersoneel en natuurlijk ook het publiek! 
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- decorstukken 

o zijn aanwezig op het podium als ze gebruikt worden in de 

voorstelling. Niet gebruikte decorstukken staan soms 

backstage of in een berging. Maar in de meeste cultuurhuizen 

zijn er geen decorstukken aanwezig, de artiesten brengen die 

zelf mee. 

- gordijnen, doeken 

o hangen op het podium. Soms wordt het podium nog niet 

zichtbaar gemaakt door een groot gordijn dat dan opengaat 

als de voorstelling begint (we noemen dat “het doek”). Er 

hangen ook vaak doeken aan de zijkanten van het podium om 

de ruimte rond het podium (backstage) te verstoppen. Zo 

kunnen de artiesten verschijnen en verdwijnen achter de 

doeken en kan ook de technische apparatuur verstopt worden. 

- een mengtafel om klank te regelen 

o wordt gebruikt door de techniekers en staat meestal in de 

regiekamer. Soms zet de technieker de mengtafel liever in de 

zaal, omdat alles dan precies klinkt zoals het publiek het zal 

horen. 

- een lichttafel om het licht op het podium te regelen 

o staat naast de mengtafel voor klank en wordt gebruikt door de 

techniekers. 
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Klasactiviteiten voor de leerlingen 
 

ACTIVITEIT 1: De klas is het cultuurhuis! 
Wereldoriëntatie, taal, drama 

Doelen 

- De leerlingen richten samen de ruimte in als een 

cultuurhuis 

- De leerlingen begrijpen cultuurgerelateerde woorden 

- De leerlingen luisteren naar een verhaal en tonen dat ze 

het begrijpen in spel 

- De leerlingen begrijpen hoe een dag in een cultuurhuis 

werkt 

 

Verloop van de activiteit 

1. Kies naar gelang de leeftijd van de kinderen enkele plaatsen uit 

“Cultuurhuis”, enkele mensen uit “De Mensen” en enkele “Dingen”. 

2. Richt samen met de leerlingen je klas in als cultuurhuis waarbij je 

plekjes uit het huis toewijst aan de verschillende klashoeken, een 

stukje van de gang enz… . Gebruik banken en stoelen om ruimtes af 

te bakenen. (tips: zie onder) 

3. Geef elke leerling een rol. Vergeet ook niet het publiek! 

4. Voorzie enkele voorwerpen of kaartjes met een afbeelding van het 

voorwerp. 

5. Vertel het verhaal over een dag in het cultuurhuis. Pas dit verhaal 

eventueel aan, zodat je minder personages hebt of minder andere 

variabelen. 

6. De kinderen gaan op “hun” plekje zitten als ze hun rol horen en de 

plek waar ze moeten zijn. 

 

Verhaal: een dag in het cultuurhuis 

Vandaag is er een voorstelling in het cultuurhuis (gebruik eventueel de naam 

van het cultuurhuis waar je met de klas naartoe gaat). De directeur loopt rond 
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op het bureau en vraagt aan de medewerkers of er veel kaartjes zijn verkocht 

voor de voorstelling. De administratief medewerker kijkt op de computer en 

maakt een afdruk van de lijst waarop alle namen staan van de mensen die een 

kaartje hebben gekocht. 

Intussen wordt de inkomhal gepoetst door het onderhoudspersoneel, want alles 

moet proper zijn voor de mensen komen. 

De techniekers zijn op het podium alles aan het klaarzetten: de spots richten, de 

luidsprekers aansluiten, de microfoons alvast backstage klaarzetten. 

Ook in de regiekamer is een technieker in de weer om het mengpaneel aan te 

sluiten met kabels die naar het podium lopen. 

Het is nog 3 uren voor de voorstelling begint. Daar komen de artiesten binnen, 

langs de artiesteningang! Ze hebben heel wat instrumenten en decorstukken 

mee. Alles wordt op het podium klaargezet. De koffers en dozen leggen ze 

backstage. Hun kleren voor het optreden en een kammetje voor hun haar leggen 

ze in de artiestenloge. Oei! Er is een hemd helemaal verkreukeld! Snel even 

strijken! 

Van al het klaarzetten krijgen de artiesten honger. Ze kunnen iets eten in het 

artiestenfoyer, en ook een drankje drinken. Er is gelukkig iemand van het 

barpersoneel dat daarvoor zorgt. 

Het onderhoudspersoneel poetst nog even de toiletten, want straks zijn er zeker 

mensen die naar het toilet moeten voor of na de voorstelling! 

Als alles klaarstaat mag het publiek binnen. Ze komen langs de ingang. Enkele 

mensen van het onthaalpersoneel wachten hen op om hen de weg te wijzen. Er 

zijn mensen die al een kaartje hebben en via de inkomhal direct naar de 

vestiaire gaan om hun jas af te geven. Ook in de vestiaire staat iemand van het 

onthaalpersoneel. 2 mensen hebben nog geen kaartje en gaan eerst naar de 

kassa om te vragen of er nog kaartjes zijn. Ze krijgen een kaartje van de 

ticketverkoper en betalen dit meteen. 

Intussen gaat iedereen langs de ticketcontrole naar de zaal.  

De techniekers zijn nu allemaal in de regiekamer. De artiesten wachten 

backstage op het sein van de techniekers om de voorstelling te kunnen 

beginnen. 

Het onthaalpersoneel sluit de deuren van de zaal zodat er geen storend lawaai 

of storend licht van buiten de zaal komt. De directeur glipt nog net op tijd binnen 

en gaat achteraan in de zaal zitten om mee te kijken. Ook de ticketverkoper en 
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de ticketcontroleurs, en het onthaalpersoneel hebben nu vrij en mogen komen 

kijken naar de voorstelling als ze zin hebben. Anders mogen ze naar huis. 

De techniekers doven het zaallicht, de artiesten komen op, het publiek klapt in 

de handen en de voorstelling kan beginnen! 

De voorstelling is bezig. Het onderhoudspersoneel checkt nog even de toiletten. 

Het barpersoneel zet intussen alles klaar voor als na de voorstelling nog mensen 

iets willen drinken in het foyer. 

Als de voorstelling is afgelopen gaat het publiek nog iets drinken in het foyer. De 

directeur is er ook om nog wat praatjes te maken met mensen van het publiek. 

De techniekers ruimen samen met de artiesten het podium helemaal op. Het 

onderhoudspersoneel komt nog even stofzuigen en dweilen op het lege podium 

want er werd wat met confetti gegooid, en er was ook een boek met veel stof op 

en al! 

Na een uurtje komen de artiesten nog even kijken of er nog iemand uit het 

publiek in het foyer is. Ze vinden het ook wel leuk om nog een praatje te maken, 

en het publiek wil ook de artiesten wel eens van dichtbij zien! 

Als de laatste mensen naar huis zijn, sluit een administratief medewerker nog de 

deur van het cultuurhuis. Morgen een nieuwe dag! 

 

Tips bij het inrichten van de ruimte 

- De zaal is vaak in het midden van het gebouw. 

- Voor de zaal is de inkomhal, soms kan die ook naast de zaal zijn. 

- Achter het podium bevinden zich meestal de artiesteningang, de 

artiestenloges en de technische ruimte(s). 

- Het artiestenfoyer is soms naast, soms achter de zaal. 

- Bureau(s) kunnen zich overal in het gebouw bevinden (soms ook op een 

verdieping), dus kies deze plek zelf. Het kan handig zijn als het bureau dicht 

bij de kassa is. 

- De kassa is vlak aan de ingang. 

- De vestiaire bevindt zich vaak in, of vlak naast de inkomhal. 

- Backstage is rond het podium 

- De regiekamer is net achter de laatste rij stoelen van de zaal. Het is vaak 

een ruimte met een langwerpig raam dat uitkijkt over de zaal, naar het 

podium. 
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Nagestreefde eindtermen 
SOCIALE VAARDIGHEDEN – LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN 

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
 

NEDERLANDS – LUISTEREN 
 
1.6 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instructie voor 
een buitenschoolse situatie. 
 

NEDERLANDS – STRATEGIEËN 

5.1 De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de 
volgende strategieën inzetten: zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, spreek- 
en schrijftaak: doel, teksttype en eigen kennis, en voor spreken en schrijven ook op de 
luisteraar of lezer 
 

MUZISCHE VORMING – DRAMA 
 
3.3 De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of 
voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven. 
 
MUZISCHE VORMING – ATTITUDES 
 
6.1 De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 
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ACTIVITEIT 2: Oei! Probleem! (Drama)  
Doelen 

- De leerlingen leven zich in in een rol 

- De leerlingen zoeken in een dramatisch scèneverloop 

een oplossing voor een probleem 

- De leerlingen kunnen een korte scène spelen waarin 

zich een probleem voordoet 

- De leerlingen zien in dat in een cultuurhuis veel 

medewerkers werken 

 

Verloop van de activiteit 

1. Vertel de leerlingen welke ruimtes, mensen en dingen in een 

cultuurhuis te vinden zijn. Stel hen de vraag wat nieuw is voor hen, of 

wat ze al kenden hieruit. Voer een kort onderwijsleergesprek over het 

reilen en zeilen in het cultuurhuis (eventueel kan je daarvoor het 

verhaal vertellen uit de vorige activiteit) 

2. Vertel de leerlingen dat er zich op de dag van de voorstelling die ze 

gaan bezoeken allerlei problemen zullen opduiken (misschien was er 

een of andere toekomstvoorspeller of tovenaar dit je dit heeft 

verteld). 

3. Kringopstelling: oefen de houding, stemmen en handelwijze van 

enkele personages klassikaal in (hoe is de directeur, hoe is de artiest, 

het poetspersoneel enz…) 

4. Kringopstelling: oefen klassikaal enkele reacties op een probleem in 

(paniek, onverschilligheid, kalm en doortastend handelen, boos 

worden, schuldig voelen, zenuwachtig zijn en klungelen, de ander de 

schuld geven,…) 

5. Verdeel de leerlingen in groepjes van 3 om een korte scène uit te 

werken a.d.h.v. een situatie. De situaties zijn hieronder beschreven. 

De leerlingen verzinnen een oplossing om de scène positief af te 

werken (wat niet wil zeggen dat er geen conflict mag ontstaan). 
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Situatie 1: het papier is op 
Personages: directeur, administratief medewerker, ticketverkoper  

De directeur vraagt aan de ticketverkoper een lijst van de mensen die 
een kaartje hebben gekocht. Als deze de lijst wil afdrukken blijkt het papier op te zijn. 

Situatie 2: kaartje vergeten 

Personages: iemand uit het publiek, ticketcontroleur, directeur 

 

De mensen schuiven aan bij de ticketcontrole voor een supermooie 

voorstelling. Een persoon die aanschuift heeft maanden geleden al een 

kaartje gekocht omdat die zéker de voorstelling niet wou missen. Als hij 

in z’n jaszak naar het kaartje tast is het echter verdwenen… 

Situatie 3: de micro werkt niet 

Personages: artiest, technieker, poetspersoneel 

 

De voorstelling zal beginnen binnen 5 minuutjes. De artiest test nog 

even zijn microfoon, maar die doet het niet meer. Wiens schuld is dat? 

Hoe lossen we het op? 
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Situatie 4: dringend naar het toilet 

Personages: artiest, publiek, onthaalpersoneel 

 

De voorstelling duurt heel lang en iemand uit het publiek moet heel 

dringend naar het toilet. Het onthaalpersoneel heeft echter de 

opdracht gekregen van de artiest om de deuren gesloten te houden om 

de voorstelling niet te storen! 

Situatie 5: spot valt naar beneden 
Personages: technieker, artiest, directeur 
 

Bij het klaarzetten van het podium valt plots een spot naar beneden, vlak naast de artiest. Dit had nooit mogen gebeuren! Spots worden altijd beveiligd vastgehangen. Zou iemand geknoeid hebben met de veiligheidskabeltjes? 

Situatie 6: hemd verkreukeld 

Personages: artiest, onderhoudspersoneel, ticketverkoper 

 

De artiest wil zich aankleden voor de voorstelling, maar merkt dat z’n 

hemd helemaal verkreukeld is. Hoe komt dit? Het moet dringend nog 

eens gestreken worden, maar… strijkijzer en strijkplank zijn nergens te 

vinden. 
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Situatie 8: broek vergeten 

Personages: artiest, technieker, poetspersoneel 

 

De artiest treedt altijd op met z’n lievelingsbroek. Nu blijkt hij deze 

vergeten te zijn voor dit optreden. Er is echter geen tijd meer om er om 

te gaan. De artiest durft echter niet op te treden zonder 

lievelingsbroek…  

 

Situatie 9: vestiairepuzzel 
Personages: onthaalpersoneel, publiek, onderhoudspersoneel  

Na de voorstelling willen de mensen hun jas ophalen aan de vestiaire. Nu blijkt dat alle jassen aan verkeerde kapstokken hangen. De nummertjes die je krijgt als je je jas afgeeft, komen normaal gezien overeen met de kapstok, maar er is iets fout gegaan. Iedereen krijgt de foute jas. Hoe kon dit gebeuren? 

Situatie 10: (niet) smakelijk! 

Personages: 2 artiesten, barpersoneel 

 

Net voor de voorstelling wil de artiest graag nog iets eten. De twee 

artiesten zitten klaar in het artiestenfoyer en krijgen een maaltijd. De 

ene artiest vindt het lekker. De andere vindt het echter een 

afschuwelijke maaltijd en wil niet optreden als hij niets anders te eten 

krijgt. Er is echter geen tijd meer om nog iets klaar te maken of te gaan 

kopen. 
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Nagestreefde eindtermen 

SOCIALE VAARDIGHEDEN – LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN 

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
 

MUZISCHE VORMING – DRAMA 
 
3.6 De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en aangename 
spreektechniek ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en 
verschillende verbale en non-verbale spelvormen improviseren. 
 
3.7 De leerlingen kunnen genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen 
spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving. 
 
MUZISCHE VORMING – ATTITUDES 
 
6.3 De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun 
expressiemogelijkheden verruimen. 
 
6.4 De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven 
hun creatieve uitingen tonen. 
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ACTIVITEIT 3: vertellen over de voorstelling 
 

Bekijk indien mogelijk de trailer met de leerlingen via 

https://bombardon.be/podium 

 

Vertel de kinderen dat ze 4 vrienden zullen zien die Het Boek van de Grote 

Joegoert hebben ontdekt. Ze kijken erin en beginnen allerlei dingen te 

fantaseren. Zo beleven ze avonturen die in liedjes te horen zullen zijn. 

Waarover zou jij fantaseren als je in het boek van de Grote Joegoert een 

papieren vliegertje vindt? Waar doet je dat allemaal aan denken? 

Laat de kinderen associëren op het vliegertje: waar doet het je aan denken, 

wat zou je willen kunnen, wat zou je willen doen? Wat zou er gebeuren als 

je fantasie écht werd? Het is hierbij belangrijk dat geen enkel idee van de 

kinderen wordt afgewezen! Alle associaties zijn oké. Je kan ook verder 

associëren op een associatie. 

 

Je kan met de kinderen verder associëren rond andere voorwerpen: 

- een blaadje van een boom 

- een stukje plakband 

- een druppel limonade 

- een zandkorrel 

- een verfborstel 

- een diamant 

- een plukje wolk 

- … 

 

 

 

En dan nu… Naar de voorstelling! Veel plezier!! 
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- achteraf - 

Spelen met elementen uit de 

voorstelling! 
 

Hieronder geven we enkele suggesties voor activiteiten en 1 uitgewerkte 

les, gevolgd door enkele losse ideeën. We hopen dat je met deze 

elementen een boeiende tijd met je leerlingen kan beleven! 

 

SUGGESTIE 1: Fantasiebeeld (beeld) 
 
In de voorstelling werd gesproken over frambeikels, een 
speculaf, een schnitselpaard… en een truffelzwijn! Dat 
zijn natuurlijk samenvoegingen van 2 dingen die niet bij 
elkaar horen. 
 
Bedenk met de kinderen nieuwe beelden, gemaakt uit 2 
dingen die niet bij elkaar horen. Deze dingen kunnen ze 
tekenen. Maak bij voorkeur een lange lijst (minstens 50 
woorden) van dingen en een lange lijst van dieren en 
planten. Daarna kan je toevallige verbindingen maken 
(bv. gooien met de dobbelsteen, of blind aanduiden…). 
 
De twee woorden versmelt je (dus een deel van het een 
en een deel van het ander, in een nieuw, onbestaand 
woord. 

 
Dit probeer je je te verbeelden en daarvan maak je een 2D beeld (tekenen, 
schilderen, collage…) of een 3D beeld (klei, assemblage, papier maché…). 
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Voorbeeld 
 
Tandpasta Ezel  
Plank Mier  
Tafel Koe Koerstel / Korstel / Boe / Boel 
Zand Kaketoe  
Borstel Ratelslang Plankelslang / Ratelslank 
Fruitpap Jachtluipaard  
Ballon Walvis Tandpastalvis / Wastandis /… 

… 
 
 
Aandachtspunten 

- Kies voor een duidelijke 2D- of 3D-techniek, passend bij de leeftijd 
van de leerlingen. 

- Koppel er een kunstenaar aan (iemand die rond diezelfde techniek 
werkt, of rond vreemde voorwerpen of dieren) en toon enkele 
voorbeelden van diens werken 

- Geef een goede demonstatie van de techniek (geen kant en klaar 
voorbeeld om na te maken!) 

- Als je voorbeelden geeft van combinaties, geef er dan heel veel zodat 
de leerlingen niet bij 1 idee blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
SUGGESTIE 2: Nonsenstekst om te rappen (muziek) 
 
Op het einde van de voorstelling ontdekt Stijn nog een zinnetje in het 
grote boek: Tadadadaa, tada da da da. Daarmee beginnen de vrienden te 
zingen. Laat de leerlingen in kleine groepjes zelf een korte zin opschrijven 
met klanken als ta, da, po, si, wè, bu, … enz. 

 
Van deze zin maken ze een ritme dat ze met hun 
groepje, of met de hele klas, kunnen zeggen, herhalen, 
zodat het een “muziekje” wordt. 
 
Deze ritmische nonsenstekst brengen ze terwijl de 
anderen (of zij zelf, of jij als leerkracht) de maat 
klappen, stampen,… 
 
Als het lukt kan je verschillende groepjes in één 
beweging na elkaar laten komen, zodat je een groot 
stuk krijgt met de verschillende deeltjes na elkaar. 

Foto’s van boeiende resultaten mag je altijd doormailen naar 

muziektheater@bombardon.be! Zo krijg je misschien een plekje op onze website! 
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SUGGESTIE 3: Bewegen als een wierdier (dans) 
 
Het wierdier ziet er niet gelukkig uit in de voorstelling, 
maar het zegt dat het wel gelukkig is. “In dat wier maak 
ik plezier”. Op het einde van het lied zingt het dier “Maar 
om dat plezier geef ik geen zier…”. Het lied bestaat uit 3 
delen: een traag deel, een sneller en actief deel, een 
traag slot. 
 
Beweeg met de kinderen zoals het wierdier: traag, met 
lang gezicht, alsof je geen zin hebt, maar wel blijven 
bewegen. De bewegingen zijn vloeiend als wier. 
 
Doe nu enkele ritmische bewegingsoefeningen waarbij de 
bewegingsimpuls vanuit verschillende lichaamsdelen komt en stilaan 
overgenomen wordt door het hele lichaam: bv. beginnen vanuit de 
schouders en verder opbouwen tot je hele lijf beweegt. Hetzelfde kan 
vanuit je knie, pink, neus, grote teen, staartbeentje… 
 
Zet het lied van het wierdier op (CD O Grote Joegoert, te verkrijgen via 
bombardon.be, of via Spotify zoeken op “wierdier”). Laat de leerlingen 
vloeiend en traag bewegen op de rustige delen en ritmisch op het snelle 
deel. 
 
UITGEWERKTE LESACTIVITEIT: De Brooddoosbacterie (drama) 
 
Lesdoelen 

- De leerlingen spelen een korte ontmoeting met een zelfverzonnen 
bacterie 

- De leerlingen leven zich in in een rol 
- De leerlingen durven hun verbeelding te gebruiken 
- De leerlingen beleven plezier aan het zich muzisch uiten. 

 
Eindtermen 
 
3.1 De leerlingen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van voor 
hen bestemde culturele activiteiten. 
 
3.2 De leerlingen kunnen spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste 
verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 
 
3.6 De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en 
aangename spreektechniek ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, 
tempo, toonhoogte) en verschillende verbale en non-verbale spelvormen 
improviseren. 
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3.7 De leerlingen kunnen genieten van, praten over en kritisch staan 
tegenover het eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen, 
onderwerpen, de beleving. 
 
Nodig 
 

- Een brooddoos 
- Schoolbord 
- Speelruimte 
- Plaats voor “het publiek” 
- Muziekinstallatie met lied De Brooddoosbacterie (CD O Grote 

Joegoert, te verkrijgen via bombardon.be, of via Spotify zoeken op 
“brooddoosbacterie”) 

 
 
Start van de les: een terugblik 
 
Vraag aan de leerlingen wat ze zich nog herinneren van de voorstelling: 
wat blijft bij? Wat vonden ze aangenaam, spannend, ontroerend? Wat 
zouden ze nog eens willen zien? 
 
Welke liedjes waren grappig, beangstigend, vernieuwend, uitdagend? 
 
Haal de brooddoos tevoorschijn: wat had dit nu weer in de voorstelling te 
betekenen? Wat was daarmee aan de hand? 
 
Wie weet nog wat de brooddoosbacterie deed? Vertel eens? 
 
Luister samen nogmaals naar het lied De Brooddoosbacterie. 
 
 
Opwarming 
 
Lichaam 
Rechtstaand in een kring: losschudden van het hele lichaam (we schudden 
alle bacteriën van ons af): 

- handen 
- armen 
- voeten 
- benen 
- buik 
- staartebeentje 
- schouders 
- hoofd (zachtjes bewegen) 

 
Stem 
In het lied horen we de boorddoosbacterie lachen. Laat ons dat ook eens 
doen: 
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- doe verschillende lachjes voor, de leerlingen doen deze onmiddellijk 
na. Maak er een snel pingpongspel van en zorg maar dat er goed 
gelachen wordt! 

 
De brooddoosbacterie is een slechte bacterie, dat zingt ze zelf (ook al 
bestaat die niet). Hoe zou je reageren als je 

- een slechte, gevaarlijke bacterie tegenkomt? (waaa! / Hé, weg!!! / ksst, 
fft /…) 

- een vieze (èkes / iééé / bwurk /…) 
- een grappige (hahaha! / prrff / he, kom eens?) 
- een paniekerige (ook panierig: AAAAh! of geruststellend: ssh, ssh, ’t is 

allemaal oké…) 
- een verdrietige (…) 
- een zagerige (…) 
- … 

 
 
Onderzoek 
 
Welke bacteriën zouden we nog allemaal kunnen verzinnen buiten een 
brooddoosbacterie? Verzin klassikaal enkele bacteriën en schrijf een ervan 
op het bord. (bv. een brilbacterie, een shampoobacterie, een 
wiskundeboekbacterie, een deurbelbacterie,…) 
 
Bedenk samen met de leerlingen welke eigenschappen die bacterie zou 
hebben. De Brooddoosbacterie is slecht en denkt dat ze supersterk is. Hoe 
zou onze verzonnen bacterie kunnen zijn? Lief, bang, jaloers, verliefd, 
depressief, superblij,…? Schrijf dit aan het bord. 
 
Wat doet de bacterie? De Brooddoosbacterie kruipt in je boterham, 
besmet daar de kaas en de ham, en als je die dan opeet gebeurt er van 
alles. Wat doet onze bacterie hier? Verzin met de leerlingen wat haar “doel” 
is. Schrijf dit op. Oefen dit eens klassikaal in de kring met iedereen door 
enkele handelingen na te bootsen (iedereen is de bacterie). Lachjes en 
korte zinnetjes kan iedereen voor zichzelf toevoegen. 
 
Hoe zou de bacterie naar jou komen? Even plots als de brooddoosbacterie 
in de voorstelling? Of anders…? Bedenk met de kinderen verschillende 
mogelijkheden en schrijf er één op. Oefen dit klassikaal in de kring met 
iedereen (iedereen is de bacterie). 
 
Hoe zouden we reageren als we zo’n bacterie zouden ontmoeten (gesteld 
dat we die zouden kunnen zien, natuurlijk…)? Blij, boos, bang, afkeurend, 
verliefd, twijfelachtig,… Refereer hier naar de opwarmingesoefeningen. 
Schrijf ook dit op aan het bord. Oefen dit klassikaal in de kring met 
iedereen (iedereen is diegene die de bacterie ziet). 
 
Nu hebben we aan het bord een mooi overzicht van een rol en een glimp 
van een scenario.  
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Opdracht 
 
Vertel de leerlingen dat ze straks per twee een ontmoeting met een 
zelfverzonnen bacterie zullen spelen. Ze moeten zorgen dat 

1. de bacterie zelf verzonnen is 
2. het duidelijk is wie de bacterie is en wie de gewone persoon 
3. het duidelijk is welke eigenschappen de bacterie heeft 
4. het duidelijk is hoe de bacterie tevoorschijn komt en wat die wil 
5. hoe je afrondt: wegjagen, vrienden worden, besmet geraken,… 
6. lichaam en stem expressief gebruikt worden 

 
Breng het volgende stappenplan aan het bord ( ev. enkel de kernwoorden) 
en overloop met de leerlingen: 
STAP 1 BACTERIE 
Verzin samen met je partner een bacterie 
STAP 2 EIGENSCHAPPEN 
Bepaal welke eigenschappen deze heeft. Een voorbeeld staat aan het 
bord, bedenk zelf nieuwe eigenschappen 
STAP 3 ROL 
Bepaal wie welke rol opneemt 
STAP 4 ONTMOETING 
Probeer uit op welke manier je elkaar kan ontmoeten. Oefen minstens 3 
manieren, kies dan de leukste eruit en oefen die in 
STAP 5 AFWERKING 
Werk vanuit de ontmoeting verder de rest van het scenario af. 
 
Zet de leerlingen aan het werk. Oefentijd bedraagt 10 minuten. Ga intussen 
rond om te remediëren waar nodig, bv. 

- ideeën verrijken 
- focus in het spel vergroten 
- inleving aanmoedigen 
- timing verbeteren (bv. langer wachten in het begin, meer of minder 

tijd nemen voordat de scène eindigt, spreektempo aanpassen, stiltes 
inlassen,…) 

- samenwerkingsproces bijsturen (als bv. een leerling alles bepaalt) 
 
Opvoering 
 
Roep iedereen terug en maak de ruimte klaar voor de opvoering: een 
speelvloer en een plek voor het publiek.  
 
De leerlingen tonen hun resultaten voor de rest van de klas die publiek is. 
 
Zorg dat het bij iedere begin eerst stil is en geef na elke opvoering applaus. 
Laat de spelende leerlingen telkens opkomen op een door hen gekozen 
manier. 
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Evaluatie 
 
Na elke uitvoering kan je kort evalueren door enkele vragen te stellen aan 
het publiek, of je kan de vragen stellen na het geheel: 
 

- Vond je de bacterie origineel, was het een eigen idee? 
- Was het duidelijk welk karakter de bacterie had? 
- Wat vond je grappig, spannend, verrassend in het stukje/de stukjes? 
- Wat werkte goed? 
- Wat zou je nog kunnen veranderen om het beter te maken? 

(concentratie, timing, duidelijker spreken, meer expressief zijn met 
het lichaam,…) 

 
Afsluiten 
 
De les afsluiten doe je natuurlijk met de Grote Joegoert-groet! 
 
 
Ideetjes 
 
Tot slot nog enkele ideetjes om in de klas te werken met elementen uit de 
voorstelling: 

- Muziek maken met water, stenen, en bij 
uitbreiding allerlei voorwerpen 

- Dansen vanuit/met vliegtuigjes, lijnen in de 
verschillende ruimtelagen 

- De donkere kant van de maan maken in een 
collage, eenzaam mannetje erbij 

- Een luchtschip ontwerpen 
- Een ritueel maken om iets te vereren 
- Een tekst zingen op 1 noot, zoals oude 

gregoriaanse gezangen 
- Superhelden verzinnen en deze tekenen, 

spelen, een lied erover maken 
- Een dag uit het leven van het Truffelzwijn 

spelen 
- … 

 
 

Bedankt voor je betrokkenheid! BomBarDon wenst je bakken inspiratie 
en een fladderende fantasie! Gegroet! 

 
Volg ons verder via bombardon.be 

 
 
De lesmap werd ontworpen door Jozef Sercu, docent kunsteducatie aan de 
lerarenopleiding van VIVES Hogeschool en directeur van Het Poorthuis vzw, een 
organisatie die zich inzet voor draagkracht en zelfinzicht voor kinderen, jongeren en 
volwassenen via creatieve expressievormen en lichaamswerk. Meer info via 
hetpoorthuisbrugge.be 


