Binnenschoolse educatie voor basisscholen

TIJ OP SCHOOL
Kunst en cultuur met Kwaliteit
Jeugdtheaterschool TIJ (Theatraal IJburg) ontwikkelt en organiseert sinds 2004
kunst- en cultuureducatie in het primair onderwijs, op de scholen, in de
speelzalen van onze Jeugdtheaterschool en daar buiten. Tijdens al deze jaren is
onze expertise op het gebied van kunst en cultuureducatie aan kinderen in het
primaire onderwijs nog sterker gegroeid. Niet voor niets zijn wij gevraagd input
te geven aan het vernieuwde raamwerkplan voor het basispakket
cultuureducatie: drama/theater van MOCCA. Met onze inhoudelijke kennis
van leerlijnen in de kunsteducatie en onze gedreven vakdocenten kunnen wij
samen met uw school voor de kunstzinnige en culturele vorming van uw
leerlingen zorgen.
Met samenspelen, acteren, zingen en dansen kunnen kinderen niet vroeg
genoeg beginnen. Zij leren vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt
van hebben, zoals creatief denken, jezelf te durven presenteren, muzikaliteit,
je goed kunnen bewegen en leren genieten van theater, dans en muziek! TIJ
biedt kunsteducatie die uitstijgt boven een theaterbezoek en brengt de
kunstbeleving naar de leerlingen toe.
TIJ wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren in contact brengen met àlle
aspecten van theater, musical, dans, zang, muziek en media Wij bieden
uitdagende, spannende en leerzame projecten. Wij werken samen met
professionals uit de wereld van theater, dans, muziek, film, musical en media.
Wij bieden een totaalpakket van organisatie, programma-ontwikkeling en
begeleiding voor leerkrachten. Voor al onze lessen en workshops is maatwerk
mogelijk, zo kunnen wij aansluiten bij de actuele programma’s en thema’s
binnen uw school. Ook is het mogelijk om nieuwe programma’s, workshops,
trajecten of ondersteuning in uw leerlijnenopzet te bieden.
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TIJ OP SCHOOL
Kunst en cultuur met Kwaliteit
Maatwerk
Theater, musical, taal, fysiek theater, rap, poppenspel, objecttheater, muziek,
cultureel erfgoed, ritmisch theater, belevingstheater, persoonlijke ontwikkeling,
objecttheater, dans, beeldende kunst, danstheater, geluidentheater, zang,
improviseren, poëzie, film, media en nog veel meer…
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden en
ons aanbod, wij helpen u en uw idee graag verder.
Lessen in speelzalen van Jeugdtheaterschool TIJ
In overleg kunnen de lessen ook op onze eigen locatie worden gegeven.
Hiervoor geldt een extra huur tarief van € 15 per uur.
Ook organiseren wij Masterclasses en voorstellingen van Jonge Theatermakers
op onze locatie in het CVT, de locatie waar meerdere scholen de gymlessen
geven, na de gymles direct naar theaterles!
Leerlingenaantal
Om de kwaliteit van onze lessen te bewaken, geven wij lessen aan een groep
van maximaal 15 leerlingen. Dit kan in overleg worden aangepast, afhankelijk
van leeftijd en activiteit.
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TIJ IN DE ONTWIKKELING VAN HET KIND
Kunst en cultuur met Kwaliteit

Sociale vaardigheden
Theater is een goed middel om sociale vaardigheden aan te leren. Doordat de
leerlingen bepaalde situaties naspelen, ervaren zij hoe hun actie een reactie
veroorzaakt. Kinderen en jongeren leren zo met dagelijkse situaties om te
gaan, voelen zich zekerder in de omgang en worden weerbaar. Kinderen en
jongeren leren communiceren, onderhandelen en compromissen sluiten,
omdat binnen theatereducatie als het ware een kleine samenleving met
normen en waarden wordt gevormd.
 Samenwerken!! Een van de belangrijkste aandachtspunten in de theaterles.
Niet stemmen, maar overleggen! Naar elkaar luisteren, ruimte durven
nemen en soms ruimte durven geven. Ideeën durven opperen.
 Leerlingen leren elkaar op een andere manier kennen. Moeten
samenwerken met de hele groep, of in kleine groepjes met kinderen
waarmee ze nog nooit samen hebben gewerkt of gespeeld; ideeën delen;
naar elkaar kijken; ze blijken ergens goed in te zijn wat niemand nog wist.
Kinderen krijgen de kans om zichzelf opnieuw te bepalen binnen de groep
en voor zichzelf
 Kinderen leren een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken
en ontwikkelen zo hun empathisch vermogen.
 Leerlingen leren zich situaties voor te stellen die ze in het echt nog nooit
hebben meegemaakt, zo leren zij zich te verplaatsen in een ander en
worden zij vaardig in het reflecteren op keuzes en gedrag van andere
 Naar elkaar kijken en schaamte aan de kant!! Ik mag er zijn. Mijn ideeën zijn
de moeite waard om te delen. Liever gek dan saai. Een leerling zei vol trots
na een eerste theaterles: “Nou juf, ik hoef mij nooit meer te schamen. Al
mijn schaamte is ‘op’ na deze les. Nu kan ik ongegeneerd door het leven!”
Taalontwikkeling
 Theatereducatie heeft een positieve invloed op de verbale taalontwikkeling
door ervaringen, waarin kinderen verschillende personages spelen in
verschillende situaties en hun taalgebruik hierop aanpassen.
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TIJ IN DE ONTWIKKELING VAN HET KIND
Kunst en cultuur met Kwaliteit



Een element dat van belang is voor zowel de lees- als de schrijfvaardigheid
van kinderen is een gestructureerd plot, omdat beide vaardigheden zeer
afhankelijk zijn van taalstructuren. Ook de verhaalstructuren die in het
theater voorkomen, zoals het plot, de personages en de motieven, zijn van
belang voor de leesvaardigheid. Door kinderen zich in de tekst te laten
verdiepen en deze uit te laten spelen, krijgen ze meer aandacht voor de taal
en wordt hun taalbegrip verbeterd.
 Na onderzoek en door ervaring is gebleken dat alle kinderen (en mensen in
het algemeen) een eigen voorkeursmanier hebben om iets te leren en zich
eigen te maken. Sommigen kunnen goed vanuit een boek of tekst leren,
anderen hebben plaatjes of beeld nodig, weer anderen leren het
makkelijkst door het leerproces te combineren met beweging, waardoor
ook het lichaam meehelpt met onthouden: informatie wordt ook in het
lichaam opgeslagen. In theaterlessen worden verschillende domeinen en
disciplines (beeld, beweging, muziek, tekst) aangesproken waardoor een
kind een woord bijvoorbeeld kan koppelen aan beweging die zij maakt,
waardoor zij het woord makkelijker onthoudt. Of door muzikaliteit te
koppelen aan tekst: onthoud je een tekst of woord vaak niet gemakkelijker
als er een ritme, toonhoogte of melodie bij hoort? Ook kan er een
situatie/uitgespeelde scène bij een woord of thema horen, waardoor het
kind makkelijker verschillende woorden binnen een bepaalde categorie
leert onthouden en de connectie hiertussen begrijpt.
Wereldbeeld, besef van leefwereld, visieontwikkeling, zelfontwikkeling
 Theater is een kunstvorm die gebaat is bij een open geest. Hiermee wordt
bedoelt dat onderwerpen van verschillende kanten bekeken worden om er
vervolgens middels theater iets over te kunnen zeggen. Kinderen leren in
theaterlessen hoe zij zichzelf kunnen verplaatsen in onbekende situaties.
Associëren is een belangrijk begrip in theater. Zowel tijdens het kijken, als
tijdens het maakproces. In dit laatste geval worden kinderen uitgenodigd
om verder te denken dan hun eerste gedachte of impuls. Kinderen leren
out-of-the-box denken.
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TIJ IN DE ONTWIKKELING VAN HET KIND
Kunst en cultuur met Kwaliteit

 Out-of-the-box denken: in oplossingen denken in plaats van in problemen;
eigen ideeën durven delen. Het is vaak zo gek nog niet! Leerlingen wordt
ook binnen deze context gevraagd na te denken over of te spelen met het
begrip creativiteit.
 Eigen fascinaties ontdekken en omzetten. Wat houdt de kinderen
persoonlijk bezig, wat vinden ze leuk, interessant, spannend of
onbegrijpelijk. Kinderen worden gestimuleerd en begeleid in het gebruiken
van hun fascinaties als inspiratiebron voor theater. Tevens leren zij op deze
manier hun fascinatie een plek en vorm te geven en te delen met anderen.
 Herinneringen en referentiekader waarderen. Herinneringen zijn
waardevolle bronnen voor het maken van theater. Ook is het voor het kind
prettig om op deze manier het gevoel te krijgen echt gezien te worden. Hun
herinnering dient als voeding voor maken van een verhaal en vervolgens
een scène of presentatie.
 Gezien worden en naar anderen kijken, aandacht en respectvol met elkaar
omgaan. Theaterspelen en theater kijken is vaak spannend. Het is dicht op
de huid en je zet jezelf als het ware even bloot. Daarom is het belangrijk dat
er veiligheid en gelijkheid heerst binnen theaterlessen. Dit is dan ook een
belangrijk aandachtspunt binnen het theater-leerproces. Oordelen zo lang
mogelijk uitstellen. Over elkaar, over elkaars werk/theaterspel, over
iemands sociale of etnische achtergrond, of geestelijke of fysieke
bijzonderheden. Ook is theater hét middel om binnen een kader gezien te
worden. Je gaat het podium op en een publiek bewondert wat jij doet.
Kinderen leren binnen de veilige kaders van het theater zichzelf neer te
zetten, zeker voor een groep te staan en een verhaal helder en spannend
over te dragen (ook handig voor de spreekbeurt).
 Filosoferen met kinderen. Kinderen leren zichzelf bevragen, middels speelse
werkvormen. Waarom vind ik iets mooi of lelijk? Waarom vind ik iets goed
of slecht? Zowel reflecterend op de kunstuiting (gespeelde scène of
voorbeeld uit de praktijk), als wel reflecterend op sociale incidenten,
geschiedenis, voorbeelden uit de maatschappij. Waarom vind ik iets erg?
Wat raakt mij? Doe ik wel altijd wat ik vínd dat ik zou moeten doen?
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INHOUDSOPGAVE
Kunst en cultuur met Kwaliteit

Groep 1/2
Poppentheater
Circustheater
Sprookjesbos
Ik ben…
Dierenmanieren
Nog niet eens zo heel lang geleden…
Ritme!
Groep 3/4
Superhelden!
Pirates of IJburg
Mini Musical
Circustheater
Sprankelende Sprookjes
Zuiderzeeverhalen
De Kunstelkoffer
You Can Dance
Toveren met woorden
Groep 5/6
Het Levende Boek(Hoorspel)
Rap en Rhythm
Echte Griekse Mythe
Schrijf en speel je eigen toneelstuk
Helden
Mini Musical
Tijdcapsule
Toveren met Woorden
Wereldburgers
Jeugdjournaal
Groep 7/8
Slotmusicaltraining
Slotmusical
Groep 8 - the movie
Theatersport ‘De Vloer Op!’
Echte Griekse Mythe
Rap en Rhythm
Stop-motionfilm
Locatietheater
Poetry Clips
Wereld Journaal

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
49
40
41
42
43
44
45
46
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GROEP 1/2
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POPPENTHEATER
Objecttheater en schimmenspel

Groep
1/2

Daar in de verte zagen ze Kabouter lopen. Ze gingen achter hem aan en
vroegen hem om hen weer terug te toveren in ruil voor de bloemen…
(fragment uit schimmenspel groep 1/2B van de Montessorischool)
Poppentheater
Het licht gaat uit, de spot gaat aan, de leerlingen betreden hun eigen
gecreëerde wereld. In een lessenreeks van 5 lessen creëren de
leerlingen hun eigen verhaal en karakters onder leiding van een ervaren
poppenspeler. Alles is maakbaar, de leerlingen bedenken het verhaal,
maken de poppen en presenteren hun verhaal aan de andere groepen.
De kinderen leren
De leerlingen leren goed naar elkaar te luisteren en te kijken. In de
lessen leren de leerlingen spelenderwijs hoe een verhaal zich
ontwikkeld en hoe je een verhaal kunt overbrengen. Ze leren om de
transformatie van idee naar een tastbaar eindresultaat te maken.
Kerndoelen
- Kennismaken met theater
- Goed naar elkaar luisteren en kijken
- Het fysiek zichtbaar maken van een idee aan anderen
- Het stimuleren van de fantasie
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CIRCUSTHEATER
Fysiek theater

Groep
1/2

In het circus is het altijd feest, ben jij daar al naar toe geweest?
Als het bij jou in de buurt komt staan, moet je er vast eens
binnengaan… Je zult je verwonderen over wat je ziet, je gelooft je
eigen ogen niet!
Circustheater
Springen, draaien en buigen! Circustheater is een stoere en
beweeglijke theaterles met veel dans-, spel- en circuselementen.
Samen met de theaterdocente gaan de kinderen vanuit hun eigen
belevingswereld lekker fysiek aan de slag. Met accent op
samenspelen, clowning en kunstjes leren.
De kinderen leren
Gebaseerd op een circusthema, volgen de leerlingen deze fysieke
theaterworkshops. De nadruk ligt op het leren van kunstjes,
samenspelen, dansen en dieren en personages spelen.
Kerndoelen
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken.
- Fysieke spelletjes en trucjes
- Motorische en fysieke ontwikkeling: evenwicht, coördinatie
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SPROOKJESBOS
Belevingstheater

Groep
1/2

“ Er was eens...... een prinses en ze woonde op IJburg. En... er was een
monster in het IJ dat moest ze verslaan. Maar toen ze met het monster
wilde gaan vechten, bleek het helemaal geen gemeen monster, maar
een heel lief monster! “ Anna 5 jaar

Sprookjesbos
Iedereen kent de klassieke sprookjes van Roodkapje tot Hans en
Grietje. In deze lessen gaan we aan de slag met personages uit deze
klassieke sprookjes. Wat gebeurt er in het sprookjesbos met de
sprookjesfiguren als ze elkaar tegenkomen? Leerlingen gaan samen
met de theaterdocente aan de slag om het verhaal te bedenken,
eigen scènes te maken en uit te spelen.
De kinderen leren
De leerlingen leren de uitdrukkingskracht van hun lichaam kennen,
een verhaal om te zetten in spel, hun eigen fantasie om te zetten van
verhaal naar spel en leren verschillende emoties uit te beelden. De
rode draad in de lessen is het samen vertellen en delen van een
verhaal. Samenwerking, elkaar helpen en aandacht voor elkaar zijn in
de lessen erg belangrijk.
Kerndoelen
- Kennismaken met kunstvorm theater
- Ontwikkelen taalvaardigheid
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken
- Het stimuleren van de fantasie
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IK BEN…
Theater en persoonlijke ontwikkeling

Groep
1/2

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het land?
Ik ben…
Kinderen in deze leeftijd worden zich bewust van zichzelf. In deze
fysieke meespeeltheaterlessen wordt een beroep gedaan op de
fantasie en belevingswereld van leerlingen. De leerlingen kijken in de
magische spiegel en stellen de vragen; Wie ben ik? Wie ben ik niet?
Wie zou ik kunnen zijn? Door een theatraal onderzoek leren de
leerlingen overeenkomsten en verschillen in de groep kennen en
krijgen een beter inzicht in wie ze zijn.
De kinderen leren
De leerlingen leren goed naar elkaar te luisteren en te kijken. In de
lessen leren de leerlingen spelenderwijs welke aspecten ze wel en
niet in zichzelf herkennen. De leerlingen leren elkaar kennen in
elkaars kwaliteiten.
Kerndoelen
- Kennismaken met theater
- Goed naar elkaar luisteren en kijken
- Het stimuleren van de fantasie
- Inzicht in eigen kwaliteiten
- Onderzoeken van het begrip ‘ik’
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DIERENMANIEREN
Fysiek theater

Groep
1/2

Alle dieren doen vandaag een beetje raar, want ze vinden dat dit best
een keertje mag. Ze besloten deze morgen met elkaar: ’t wordt
vandaag een dolle, dwaze dierendag. Het olifantje is een hol gaan
graven, het nijlpaard bouwt een nestjein de bomen, in een weiland zie
ik mollen draven, het lijkt haast wel een knettergekke droom.
Dierenmanieren!
Fysieke expressie en bewegen staan centraal. In deze dans- en
bewegingslessen gaan de leerlingen aan de slag met verschillende
manieren van bewegen en dansen. Samen met de dansdocente
maken de kinderen kennis met allerlei verschillende dieren en
imiteren ze hun bewegingen. Kinderen luisteren naar de
dierengeluiden en proberen die te onderscheiden waarmee ook hun
gehoor wordt gestimuleerd. Verschillende manieren van bewegen
worden op muziek gecombineerd tot een grote dierendans.
De kinderen leren
Leerlingen maken kennis met verschillende bewegingsmogelijkheden
en ontdekken de mogelijkheden van hun eigen lijf. Daarnaast leren zij
goed naar elkaar te kijken, te luisteren en na te doen. Ze maken
kennis met verschillende dieren en leren hun fysieke uitdrukkingskracht kennen.
Kerndoelen
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken.
- Fysieke spelletjes en trucjes
- Motorische en fysieke ontwikkeling: evenwicht, coördinatie

12

Jeugdtheaterschool Tij, Kunst en cultuureducatie voor basisscholen

NOG NIET EENS ZO HEEL LANG
GELEDEN…. Cultureel erfgoed en muziek theater

Groep
1/2

Op weg naar school heeft de leerkracht een kist gevonden, zomaar op
de hoek van de straat. Hij staat nu in de klas. Dan komt ineens de
muziekdocente binnen: zij is onderweg haar kist verloren en laat de
kinderen zien wat er in zit. De kist blijkt vol te zitten met allerlei
bekende en onbekende voorwerpen van vroeger: een tol, houten
klompen, stoffen zakdoeken, een mondharmonica, een platenspeler...
En een oud liedboek met oude Nederlandse liedje!
Nog niet eens zo heel lang geleden…
De leerlingen maken kennis met voorwerpen en liedjes van vroeger.
In de lessen leren zij hoe kinderen vroeger speelden zonder
computer en TV maar met bijvoorbeeld een tol, en liedjes. Er worden
combinaties gemaakt tussen zang en beweging, en er worden
spelletjes gedaan waarin oude Nederlandse liedjes gebruikt worden.
De kinderen leren
Leerlingen leren verschillende oude liedjes en spellen. Daarnaast
maken ze kennis met voorwerpen en verhalen van vroeger. Ze leren
samen te zingen en goed naar elkaar en naar muziek te luisteren.
Kerndoelen
- Verwerven van kennis over en ontwikkelen van waardering
voor cultureel erfgoed
- Leren van verschillende liedjes en melodieën
- Stem leren gebruiken
- Goed naar elkaar luisteren en samenspelen
- Kennismaken met theater
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RITME!
Ritmisch theater

Groep
1/2

Alles om je heen kan de basis zijn om muziek mee te maken. Met
blikjes, potten en pannen, pionnen en andere dingen kun je geluiden
creëren en samen een spektakel van klanken en beweging maken.
Ritme!
In deze meespeel- muziek lessen maken de kinderen samen met een
muziekdocent een reis langs allerlei geluiden en ritmes. Samen
bedenken ze verschillende instrumenten en klanken. Tijdens deze
ontdekkingstocht maken ze kennis met allerlei soorten geluid , gaan
ze zelf aan de slag met geluiden en ontwikkelen ze een andere kijk op
verschillende manieren van geluid maken.
De kinderen leren
De leerlingen ontwikkelen hun gehoor en gevoel voor ritme. Ze leren
inventief om te gaan met voorwerpen en goed naar elkaar te kijken
en te luisteren. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op hun
creativiteit, ontdekking in hun eigen improvisatie vermogen en leren
ze samen te werken.
Kerndoelen
- Samen spelen en samen werken
- Ontwikkelen van muzikaliteit en gehoor
- Inventief om leren gaan met ritme en geluid
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GROEP 3/4
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SUPERHELDEN!
Fysiek theater

Groep
3/4

Van jezelf zeggen waar je echt goed in bent is niet altijd zo makkelijk.
Maar iedereen is wel goed in iets. En waar je niet zo goed in bent,
daar kan je goed in worden!
Superhelden!
In deze theaterworkshop gaan de leerlingen samen met de
theaterdocent op zoek naar waar zij goed in zijn. Of zouden willen
zijn. De leerlingen gaan aan de slag met theatrale uitvergroting en
‘sterke verhalen’ uit te vergroten en te verweven in hun eigen
verhaal. De leerlingen leren in deze workshop goed naar elkaar te
kijken en elkaar positieve feedback te geven.
De kinderen leren
De leerlingen leren hoe je - ook zonder tekst - een verhaal kunt
spelen dat iedereen begrijpt. Lichaam en stem in te zetten als
instrument, en hoe theatrale uitvergroting werkt. Door goed samen
te werken leren ze hoe ze aan het einde van de workshops een korte
presentatie kunnen geven van hetgeen zij gezamenlijk gemaakt
hebben. De rode draad in de lessen is dat leerlingen ervaren wat ze
allemaal in huis hebben qua stem en beweging, het leren samen aan
een scene te werken en leren kritiek te geven en te accepteren.
Kerndoelen
- Leren goed naar elkaar te kijken
- Leren geven en ontvangen van feedback
- Lichaam en stem in te zetten als instrument
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PIRATES OF IJBURG
Belevingstheater

Groep
3/4

Het lijkt al eeuwen geleden sinds ze vochten tegen het vijandige schip
van Shir-a-Faahn. Het vijandige schip verdween in de mist, en sindsdien
zwerven de Pirates of IJburg op zee.
Pirates of IJburg
Aan de hand van het verhaal van de piraten van IJburg creëren de
leerlingen samen met de theaterdocent hun eigen piratenverhaal, de
leerlingen gaan opzoek naar de schat en beleven onderweg
verschillende avonturen. Aan het eind van de lessenreeks is er een
presentatie waarin de leerlingen de andere klassen meenemen op
hun avontuur.
De kinderen leren
Kinderen leren te werken met concentratie, (fysiek) spel, en
samenspel, rolopbouw, en inleving. De lessen bieden een structuur
die leidt tot losse scènes. Samen maken deze scènes de wereld van
de Pirates of IJburg.
Kerndoelen
- Kennismaken met kunstvorm theater
- Ontwikkelen taalvaardigheid
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken
- Het stimuleren van de fantasie
Een vergelijkbare structuur kan toegepast worden op thema’s als:
‘ In het paleis van de koning’, ‘De onderwater wereld’ en ‘Het
Dansmuseum’.
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MINI MUSICAL
Theater, dans en zang

Groep
3/4

Spelen in een musical, dat lijkt me toch zo fijn, iedereen die naar je
kijken zal, omdat jij de ster mag zijn.
Even laat je alles los, je zingt de sterren van de hemel, je danst, de
hele vloer die is van jou en denkt, dit is waar ik zo van hou.
Maken van een mini musical
In deze lessen wordt samen naar een eindresultaat gewerkt (de mini
musical) en er worden samen met de theaterdocente knopen
doorgehakt en beslissingen genomen. Jeugdtheaterschool TIJ heeft
de keuze uit verschillende mini musicals; onder andere Oliver Twist,
Ja Zuster Nee Zuster, Annie, Frozen, Grease , Matilda, Lang en
Gelukkig.
De kinderen leren
In deze lessen leren de kinderen diverse technieken van dans, dans
en zang. Ook voor stemontwikkeling en samenspel is er veel
aandacht. De leerlingen werken toe naar een mini versie van een
musical. Ze leren zichzelf te presenteren en naar een eindpresentatie
toe te werken. Samenwerken en goed naar elkaar kijken is erg
belangrijk in het maken van de musical.

Kerndoelen
- Kennismaken met kunstvorm theater
- Kennismaken met kunstvorm dans
- Kennismaken met kunstvorm zang
- Ontwikkelen taalvaardigheid
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken
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CIRCUSTHEATER
Fysiek theater

Groep
3/4

In het circus is het altijd feest, ben jij daar al naar toe geweest?
Als het bij jou in de buurt komt staan, moet je er vast eens
binnengaan…
Je zult je verwonderen over wat je ziet, je gelooft je eigen ogen niet!
Circustheater
Springen, draaien en buigen! Circustheater is een stoere en
beweeglijke theaterles met veel dans-, spel- en circuselementen.
Samen met de theaterdocente gaan de kinderen vanuit hun eigen
belevingswereld lekker fysiek aan de slag. Met accent op
samenspelen, acrobatiek en kunstjes leren.
De kinderen leren
Gebaseerd op een circusthema, volgen de leerlingen deze fysieke
theaterworkshops. De nadruk ligt op het leren van kunstjes,
samenspelen, acrobatiek en personages spelen.
Kerndoelen
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken.
- Ontwikkelen van grove motoriek
- Prikkelen van de fantasie
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SPRANKELENDE SPROOKJES
Belevingstheater

Groep
3/4

Tussen ‘er was eens’ en ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ kan van
alles gebeuren. Misschien wel een sprookje dat zich helemaal niet
afspeelt in een bos of op een berg, maar gewoon in de buurt……
Sprankelende sprookjes
Iedereen kent de klassieke sprookjes van Roodkapje en Hans en
Grietje. In deze lessen gaan we aan de slag met modernere varianten
van deze klassieke sprookjes. Van je buurmeisje die een stoere
prinses blijkt te zijn tot het monster dat een kikker wilde worden. En
wat gebeurt er met de personages na de ‘en ze leefden nog lang en
gelukkig?’ Leerlingen gaan samen met de theaterdocente aan de slag
om het verhaal te bedenken, scènes te maken en uit te spelen.
De kinderen leren
De leerlingen leren de uitdrukkingskracht van hun lichaam kennen,
een verhaal om te zetten in spel, hun eigen fantasie om te zetten van
verhaal naar spel en leren verschillende emoties uit te beelden. De
leerlingen leren om in groepsvorm hun eigen mening te geven,
adviezen te accepteren en om complimenten te geven en te
ontvangen. De rode draad in de lessen is het samen vertellen en
delen van een verhaal. Samenwerking, elkaar helpen en aandacht
voor elkaar zijn in de lessen erg belangrijk.
Kerndoelen
- Kennismaken met kunstvorm theater
- Ontwikkelen taalvaardigheid
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken
- Het stimuleren van de fantasie

20

Jeugdtheaterschool Tij, Kunst en cultuureducatie voor basisscholen

ZUIDERZEEVERHALEN
Cultureel erfgoed en theater

Groep
3/4

Amsterdam is ontstaan waar de rivier de Amstel in de Zuiderzee
uitmondde. Een deel van Amsterdam Oost (IJburg) is zelfs nog maar
kort geleden gemaakt door mensenhanden. Waar nu mensen leven
en kinderen naar school gaan was destijds de zeebodem. Vele en vele
korrels zand waren nodig om de eilanden te bouwen waarop de
huizen in IJburg zijn gebouwd in het IJmeer (destijds de Zuiderzee).
Zuiderzeeverhalen
In deze lessen vertelt een verhalenverteller verhalen over de
Zuiderzee en het ontstaan van Amsterdam. In deze meespeeltheaterlessen luisteren de kinderen naar de verhalen en spelen ze er
zelf in mee. Zo improviseren zij op het verhaal en worden zij
meegesleept in een spannend avontuur waarbij zij springen, rennen,
lachen, schreeuwen, juichen, sluipen, vechten en dansen. Ze bepalen
samenspelend met de verteller hoe de avonturen eindigen.
De kinderen leren
Leerlingen leren de geschiedenis van hun leefomgeving en de waarde
van cultureel erfgoed. Daarnaast gaan ze actief met de verhalen aan
de slag, waardoor de geschiedenis meer voor hen gaat leven. De
leerlingen leren om mee te gaan in een verhaal, ja te zeggen tegen
suggesties en zelf mee te denken en doen. Ze leren de basis van
verhaal- en vertelstructuren.
Kerndoelen
- Kennismaken met cultureel erfgoed
- Leren over de geschiedenis van de eigen omgeving
- Basis leren van een verhaalstructuur en theatraal vertellen
- Samen te spelen in een avontuur
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DE KUNSTELKOFFER
Theater en beeldende kunst

Groep
3/4

Elke week staat er een vreemde koffer in het lokaal. Wat zou er in die
koffer zitten? Een verhaaltje over een schilder, een bos zonnebloemen
en een schilderij van ene Vincent of misschien wel een gek beeldje van
een olifant op hele hoge poten? De koffer is van een kunstenaar die
elke week een ander kunstwerk aan de kinderen laat zien en samen
aan de slag om een kunstwerk te maken.
De kunstelkoffer
Aan de hand van materialen en thema’s die uit de koffer tevoorschijn
komen maken de leerlingen elke les hun eigen kunstwerk, onder de
begeleiding van een kunstenaar. Er wordt met verschillende
materialen gewerkt waardoor iedere les heel anders is. Zo maken de
leerlingen kennis met allerlei manieren om kunstwerkjes te maken:
met verf en sponzen, aardappels en stokjes: niets is te gek.
De kinderen leren
De leerlingen maken kennis met verschillende beeldende uitingen:
foto’s, schilderijen, beeldjes en leren om met verschillende
materialen te werken. Ze ontwikkelen hun fijne motoriek doordat zij
handelend bezig zijn met verschillende materialen en technieken.
Kerndoelen
- Kennis maken met beeldende kunst
- Handelend bezig zijn met verschillende technieken
- Kennis opdoen over bekende kunstwerken
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YOU CAN DANCE!
Danstheater

Groep
3/4

Al dansend en bewegend je eigen lijf leren kennen: Dit is mijn lijf, er
zit van alles aan, twee armen, twee handen, kijk ze gaan! Twee oren
om te horen en twee ogen om te zien, een neus om mee te ruiken, en
friemelvingers, tien!
You can dance!
De kinderen gaan samen met de dansdocente aan de slag met
verschillende dansbewegingen. Vanuit dansexpressie wordt gewerkt
met ritmes, en manieren om verschillende ledematen afzonderlijk te
laten dansen. Wat doen je voeten als je armen iets heel anders
doen? In deze lessen gaan de leerlingen samen aan de slag om zich
bewust te worden van hun lijf en leden, en werken dit uit in een
dans.
De kinderen leren
Leerlingen leren om zich uit te drukken via dans: dansexpressie. De
kinderen gaan dansen vanuit hun eigen gevoel en beleving. Door
samen te werken en goed naar elkaar te kijken, te luisteren en te
genieten van nieuwe of onbekende muziek maken ze een dans
waarin ze zichzelf laten zien. Daarnaast leren de kinderen te werken
met ritmes, spanning in hun lichaam los te laten en kracht en
soepelheid te ontwikkelen en meer zelfvertrouwen te krijgen.
Kerndoelen
- Motorische en fysieke ontwikkeling: soepelheid en
vertrouwen in eigen lijf
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken
- Zelfvertrouwen ontwikkelen
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TOVEREN MET WOORDEN
Taal en beeldend

Groep
3/4

Houd je van schrijven èn van knutselen? In deze cursus gebruiken we
taal net zoals klei of lego, als materiaal waar je mee kunt goochelen
Toveren met woorden
In deze cursus ga je woorden breken, knippen, plakken en van
gebruikte woorden nieuwe gedichten maken. Je gaat ook aan de slag
met stempelletters en zelfs met echte typemachines. Van je mooiste
gedichten maak je bijvoorbeeld een verjaardagskalender of posters
en de laatste les sluiten we af met een echte expositie.
De kinderen leren
De kinderen leren op een creatieve manier omgaan met taal en
gedichten en bekijken met de docent de huidige wereld vanuit een
ander perspectief. Kinderen leren te werken op een ouderwetse
typemachine.
Kerndoelen
- Op een creatieve manier omgaan met taal en gedichten
- Het bekijken van de huidige wereld vanuit een ander
perspectief
- Taalvaardigheid stimuleren
- Werken met verschillende materialen
- Creatief en scheppend vermogen ontwikkelen
- Samenwerken
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GROEP 5/6
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HET LEVENDE BOEK (HOORSPEL)
Geluiden- en tekst theater

Groep
5/6

Een voorgelezen verhaal kan erg spannend zijn. Nog spannender
wordt het als je al spelend en meedenkend zorgt voor de geluiden bij
het verhaal. In een aantal lessen wordt zo door de klas zelf een
luisterboek gemaakt en opgenomen.
Het levende boek (hoorspel)
In deze lessen ligt de nadruk op het zien verbanden in een verhaal en
werken met media. Er wordt samen naar een eindresultaat gewerkt
(het luisterboek) en er worden samen met de theaterdocente
knopen doorgehakt en beslissingen genomen. Door op een andere
manier naar een verhaal te luisteren dan puur naar taal, en er actief
mee bezig te zijn, wordt het verhaal door de kinderen op een ander
niveau verwerkt.
De kinderen leren
Leerlingen leren vrij met geluiden te associëren bij een bestaand
verhaal. Ze leren samen te werken, prioriteiten te stellen en hoofden bijzaken te onderscheiden. Daarnaast gaan ze aan de slag met
opnameapparatuur en leren ze de basis van het opnemen van audio.
Kerndoelen
- Ontwikkelen van taalgevoel en werken met geluid
- Leren samen te werken en samen beslissingen te nemen
- Vrij leren associëren
- Ontwikkelen fijne motoriek
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RAP & RHYTHM
Ritme, taal, zang, teksttheater

Groep
5/6

Of het nou gaat om het schrijven van een gedicht, een songtekst of
een ‘rhyme’: spelen met woorden is een kunst. Er is veel ruimte voor
eigen inbreng van de leerlingen en voor de feedback op elkaars werk.
Rap & Rhythm zal je meenemen in een reis vol woordavontuur en
presentatie- skills.
Rap & Rhythm
In deze rapworkshops maken en performen de leerlingen hun eigen
raptekst. Door middel van muzikale opdrachten gaan de kinderen
aan de slag met verschillende elementen zoals rhyme, rhythm and
flow die natuurlijk niet kunnen ontbreken in een goede tekst.
De kinderen leren
De kinderen schrijven zelf hun eigen rapnummers. Bij een coole rap
hoort ook een gave beat die de kinderen zelf kunnen maken met hun
eigen klanken of door middel van het gebruiken van verschillende
beats uit de pc. Zelf coole teksten schrijven en natuurlijk ook jezelf
als rapper presenteren vraagt van de rappers serious respect en een
enthousiaste performance!
Kerndoelen
- Opdoen van kennis over rijmen en rijmschema’s
- Leren performen
- Basistechniek van rhythm en rap
- Feedback leren geven
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ECHTE GRIEKSE MYTHE
Theater, cultureel erfgoed en taal

Groep
5/6

De Griekse mythologie gaf de oude Grieken verklaringen voor het
ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het
kwaad en ziekten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde,
water, vuur en lucht…
Echte Griekse Mythe
In deze theaterworkshop gaan de leerlingen met een theaterdocent
aan de slag met een klassieke Griekse mythe. Ze leren het verhaal en
de personages kennen en spelen korte scènes uit het verhaal. Door
middel van improvisaties worden de oude Griekse Mythen naar het
hier en nu getrokken.
De kinderen leren
De leerlingen leren de opzet van een mythe. Ze leren een verhaal
met begin, midden en eind te verzinnen en te vertalen naar een
theatraal interessante scene op het podium. Nadruk ligt op
transformatie naar een personage, en de inzet van theatrale
middelen voor het vertellen van een verhaal.
Kerndoelen
- Kennismaken met klassieke mythologie
- Leren wat de structuur van een verhaal is
- Inzet van theatrale middelen
- Basisprincipes van het spelen van een theatrale scène
- Reflecteren op zichzelf en op elkaar
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SCHRIJF EN SPEEL JE EIGEN
TONEELSTUK Taal en theater

Groep
5/6

“In het theater worden verhalen in het donker verteld met een licht
erop; dat heeft iets betoverends.”(Quote Gijs Scholten van Aschat)
Schrijf en speel je eigen toneelstuk
Spelen in je eigen geschreven toneelstuk? Dat kan! In acht lessen
werk je samen toe naar een kort toneelstuk. De eerste vier lessen
gebruiken we - naar aanleiding van een thema - aan het schrijven van
een goede tekst. We bedenken twee personages en een verhaal. Het
kan grappig zijn, of spannend en zelfs heel gek. Dat is helemaal aan
jou! Daarna leer je de scène, samen met een medespeler uit de
groep. We doen acteeroefeningen die je helpen bij het spelen van
het toneelstuk. Hoe leef je je in en wat voor emoties kun je allemaal
spelen? We gaan repeteren en in de laatste les mogen je ouders en
vrienden komen kijken!
De kinderen leren
In deze lessen ligt de nadruk op taal en theater. Je ontwikkelt jezelf in
het bedenken van verhalen en maakt kennis met verschillende
theaterdisciplines.
Kerndoelen
- Basistechnieken verhaal schrijven en theatertechnieken
- Samenspelen
- Spelen voor publiek
- Leren wat de structuur van een verhaal is
- Inzet van theatrale middelen
- Basisprincipes van het spelen van een theatrale scène
- Reflecteren op zichzelf en op elkaar
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HELDEN!
Fysiek theater en geschiedenis

Groep
5/6

Van jezelf zeggen waar je echt goed in bent is vaak erg moeilijk. Maar
iedereen is wel goed in iets. En waar je niet zo goed in bent, daar kan je
goed in worden.
Helden
In deze theaterworkshop gaan de leerlingen samen met de
theaterdocent op zoek naar waar zij goed in zijn. Of zouden willen
zijn. De leerlingen gaan aan de slag met theatrale uitvergroting en
‘sterke verhalen’ uit te vergroten en te verweven in hun eigen
verhaal. De koppeling wordt gelegd tussen de kwaliteiten van de
leerlingen en ‘helden’ uit het verleden. Aan het eind presenteren de
leerlingen zichzelf als een nieuwe held uit de geschiedenis. De
leerlingen leren in deze workshop goed naar elkaar te kijken en
elkaar positieve feedback te geven.
De kinderen leren
De leerlingen leren hoe je - ook zonder tekst - een verhaal kunt
spelen dat iedereen begrijpt. Lichaam en stem in te zetten als
instrument, en hoe theatrale uitvergroting werkt. Door goed samen
te werken leren ze aan het einde van de workshops een korte
presentatie te geven van hetgeen zij gezamenlijk gemaakt hebben.
De rode draad in de lessen is dat leerlingen ervaren wat ze allemaal
in huis hebben qua stem en beweging, het leren samen aan een
scene te werken en leren kritiek te geven en te accepteren.
Kerndoelen
- Leren goed naar elkaar te kijken
- Leren geven en ontvangen van feedback
- Lichaam en stem in te zetten als instrument
- Leren kijken en vergelijken
- Leren het benoemen en presenteren van kwaliteiten
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MINI MUSICAL
Theater, dans en zang

Groep
5/6

Spelen in een musical, dat lijkt me toch zo fijn, iedereen die naar je kijken
zal, omdat jij de ster mag zijn. Even laat je alles los, je zingt de sterren
van de hemel, je danst, de hele vloer die is van jou en denkt, dit is waar
ik zo van hou.
Mini musical
In deze lessen wordt samen naar een eindresultaat gewerkt (de mini
musical) en er worden samen met de theaterdocente knopen
doorgehakt en beslissingen genomen. Jeugdtheaterschool TIJ heeft
de keuze uit verschillende mini musicals zoals: Annie, Frozen, Grease
Ja Zuster Nee Zuster, Matilda, the Lion King, en Lang & Gelukkig.
De kinderen leren
In deze lessen leren de kinderen diverse technieken van dans, dans
en zang. Ook voor stemontwikkeling en samenspel is er veel
aandacht. De leerlingen werken toe naar een mini versie van een
musical. Ze leren zichzelf te presenteren en naar een eindpresentatie
toe te werken. Samenwerken en goed naar elkaar kijken is erg
belangrijk in het maken van de musical.

Kerndoelen
- Kennismaken met kunstvorm theater
- Kennismaken met kunstvorm dans
- Kennismaken met kunstvorm zang
- Ontwikkelen taalvaardigheid
- Samen spelen en samen werken
- Goed naar elkaar te luisteren en te kijken
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TIJDCAPSULE
Theater, persoonlijke ontwikkeling en media

Groep
5/6

We maken een document: wat is typisch nu? We schrijven een brief
aan de toekomst en gaan videoboodschappen opnemen voor jezelf
over 10 jaar: wat ben je dan en wat doe je dan...
Tijdcapsule
De klas gaat een tijdcapsule maken. Een tijdcapsule is een bewaarblik
vol documenten. Mensen kunnen met zo’n capsule laten zien hoe het
leven in hun tijd is geweest. De klas gaat deze tijdscapsule vullen. De
inhoud van de tijdcapsule bestaat uit 2 onderdelen. Iedereen in de
klas schrijft een brief aan zichzelf over 10 jaar, waarin de leerlingen
hun toekomstdromen aangeven. De klas neemt videoboodschappen
op waarin ze laten zien wat ‘typisch nu’ is. De tijdcapsule zal in
aanwezigheid van de klas worden gesloten en pas weer over 10 jaar
worden geopend.
De kinderen leren
In de lessen gaan de kinderen reflecteren op de eigen omgeving en
tijdsgeest. Ze praten met elkaar over wat zij willen in de toekomst en
leren dit om te zetten in een brief. Daarnaast leren ze de
basistechnieken van het opnemen van een cameraregistratie.
Kerndoelen
- Basisbegrippen van reflectie op de omgeving
- Basis van opnemen van een cameraregistratie
- Samenwerken en kritisch naar elkaar kijken
- Nadenken over toekomstdromen
- Het bekijken van de huidige wereld vanuit een ander
perspectief
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TOVEREN MET WOORDEN
Taal en beeldend

Groep
5/6

Houd je van schrijven èn van knutselen? In deze cursus gebruiken we
taal net zoals klei of lego, als materiaal waar je mee kunt goochelen
Toveren met woorden
In deze cursus ga je woorden breken, knippen, plakken en van
gebruikte woorden nieuwe gedichten maken. Je gaat ook aan de slag
met stempelletters en zelfs met echte typemachines. Van je mooiste
gedichten maak je bijvoorbeeld een verjaardagskalender of posters
en de laatste les sluiten we af met een echte expositie.
De kinderen leren
De kinderen leren op een creatieve manier omgaan met taal en
gedichten en bekijken met de docent de huidige wereld vanuit een
ander perspectief. Kinderen leren te werken op een ouderwetse
typemachine.
Kerndoelen
- Op een creatieve manier omgaan met taal en gedichten
- Het bekijken van de huidige wereld vanuit een ander
perspectief
- Taalvaardigheid stimuleren
- Werken met verschillende materialen
- Creatief en scheppend vermogen ontwikkelen
- Samenwerken
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WERELDBURGERS
Globalisering, beeldend en taal

Groep
5/6

In jouw buurt wonen heel veel mensen die niet in Nederland geboren
zijn. En ook in jouw klas zitten misschien wel mensen die zelf, of hun
ouders of grootouders niet in Nederland zijn geboren. Misschien komt
jouw vader wel uit België, of jouw moeder uit Suriname, of de
buurvrouw uit Papua.
Wereldnieuws
In deze lessen maken de leerlingen onder begeleiding van een
journalist en een vormgever samen een wereldkrant, met daarin
verhalen en interviews over mensen uit hun omgeving. Er is aandacht
voor hoe deze mensen in Nederland terecht kwamen hoe we met z’n
allen in de buurt samenleven.
De kinderen leren
In de workshopreeks Wereldburgers maken de kinderen kennis met
de wereld van de gedrukte media. Ook leren zij de basisprincipes van
het schrijven en redigeren van nieuwstekstjes, het verzinnen van
rubrieken en het maken van foto’s. Ook leren zij de basisprincipes
van interviewen en de opmaak van een krant. De kinderen leren
daarnaast te kijken naar zichzelf en naar elkaar, leren een mening te
formulieren, te reflecteren op wat ze zien en samen te werken.
Kerndoelen
- Basiskennis over het maken van een krant
- Redactie en schrijfvaardigheid
- Kennis over andere culturen
- Ontwikkelen van creativiteit en scheppend vermogen
- Basisbegrippen van reflectie op de omgeving
NB: Mogelijkheid tot het maken van een Engelstalige krant
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JEUGDJOURNAAL
Globalisering, taal en media

Groep
5/6

Het nieuws kan elke dag via verschillende televisiezenders worden
gevolgd. Het opvallende aan al die nieuwsuitzendingen is dat ze bijna
allemaal hetzelfde nieuws brengen. Wat in een nieuwsuitzending
komt, wordt door de meeste kijkers als ‘het’ nieuws beschouwd.
Omgekeerd: wat niet in een nieuwsuitzending komt, is dus geen
nieuws. Een nieuwsuitzending bepaalt dus in grote mate waarover
we ons druk (behoren te) maken. Wat vinden jullie wereldnieuws?
Jeugdjournaal
In deze lessen gaan de leerlingen zelf een journaal maken. Hiervoor
kijken ze zelf naar het journaal, bespreken dit na en bedenken wat
nieuws is dat voor de buurt interessant is. Ook wordt er gesproken
over wat wel en wat geen nieuws is en waarom. Samen met een
theaterdocente en cameraman gaan de leerlingen vervolgens de
bedachte nieuwsitems opnemen en wordt er een echt journaal van
gemaakt.
De kinderen leren
Kinderen leren kritisch te kijken naar nieuwsitems. Ze leren te praten
over wat wel en geen nieuws is en de basisprincipes van journalistiek.
Ook leren ze om voor de camera zelf een nieuwsitem te presenteren.
Kerndoelen
- Basisbegrippen rondom nieuwsvoorziening
- Kritisch leren kijken en luisteren
- Beoordelen van nieuwswaarde
- Leren interviewen en open vragen stellen
- Ontwikkelen van creativiteit en scheppend vermogen
NB: Mogelijkheid tot het maken van een Engelstalige
nieuwsuitzending
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GROEP 7/8

Groep
7/8
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SLOTMUSICAL TRAINING
Coaching traject voor docenten

Groep
7/8

Op bijna elke basisschool is er een slotmusical van groep 8. En niet
elke groep 8 leerkracht heeft de ervaring om een groep 8 musical
zelfstandig te begeleiden. TIJ biedt musical ondersteuning voor
eindmusicals, waarbij verschillende vormen van begeleiding mogelijk
zijn.
Slotmusical training
In een traject op maat gaat de leerkracht samen met een van onze
vakdocenten een coaching traject aan. Samen met de docent wordt
het traject vormgegeven. Van individuele coaching gesprekken tot
co-regie of het geven van sommige lessen.
Dit traject is volledig op maat en kan in overleg met de school en
docent worden vormgegeven, de begeleiding kan zo intensief als
gewenst is worden ingezet. Wij zijn een van de weinige
Jeugdtheaterscholen die deze vorm van docenten coaching
aanbieden. Wij begrijpen goed dat het samen maken van de
slotmusical met de leerlingen voor de docent een fijne manier is om
het jaar af te sluiten, daarom willen wij ons graag inzetten om de
docent de tool te geven die hij of zij nodig heeft om dit zelf tot een
spetterend eindresultaat te maken.
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SLOTMUSICAL
Theater, dans en zang

Groep
7/8

Op bijna elke basisschool is er een slotmusical van groep 8. En niet
elke groep 8 leerkracht kan - wil – of heeft naast alle werkzaamheden
de tijd en zin om de eindmusical in elkaar te knopen. TIJ biedt musical
ondersteuning voor eindmusicals, waarbij verschillende vormen van
begeleiding mogelijk zijn.
Slotmusical
De school en TIJ bepalen vooraf, in samenspraak met de
musicaldocente en leerkracht waaruit de hulp zal bestaan. De
eindverantwoordelijkheid voor de musical ligt altijd bij de school,
want er blijft een actieve inzet van de klassenleerkracht nodig,
bijvoorbeeld om te repeteren en decor en productionele zaken te
regelen.
De kinderen leren
In deze lessen leren de kinderen diverse technieken van dans, drama
en zang. Ook voor stemontwikkeling en samenspel is er veel
aandacht. In de musicalklassen werken de leerlingen toe naar hun
versie van een musical. Ze leren zichzelf te presenteren en naar een
eindpresentatie toe te werken. Samenwerken en goed naar elkaar
kijken is erg belangrijk in het maken van de musical.
Kerndoelen
- Basisprincipes dans, zang en spel
- Toewerken naar een eindpresentatie
- Goed naar elkaar kijken en luisteren
- Ontwikkelen van creativiteit en scheppend vermogen
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GROEP 8 –THE MOVIE
Theater, media, dans en zang

Groep
7/8

Samen met de theaterdocent en de filmregisseur bedenken de
leerlingen een jaaroverzicht van hoe zij groep 8 beleefd hebben. Wij
maken daar een scenario van. De leerlingen spelen en herleven de
momenten voor de camera, de meester of juf speelt zelf ook mee en
er wordt een supersnelle compilatie van de hoogte- en dieptepunten
van dit jaar.
Groep 8 – the movie
Door middel van een brainstorm met alle leerlingen, leerkracht,
theaterdocente en filmregisseur komt de fantasie tot leven. De
ideeën worden gebundeld tot verhalen die beelden oproepen. Als
iedereen zich erin kan vinden, bepalen we de rollen en er wordt een
scenario gemaakt.
De kinderen leren
We oefenen in acteren met de theaterdocente en spelen voor (en
achter) de camera met de filmregisseur. In alles staat het
improviseren voorop, spontaniteit is belangrijker dan perfectie. Die
bereiken we uiteindelijk in de montage, waar muziek,
beeldbewerking en special effects voor een greenscreen het beste uit
het materiaal naar boven haalt.
Kerndoelen
- In overleg tot beslissingen komen
- Accepteren en kunnen geven van feedback en feedforward
- Basisbeginselen van acteren voor de camera
- Ontwikkelen van creativiteit en scheppend vermogen
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THEATERSPORT ‘DE VLOER OP!’
Theater en improvisatie

Groep
7/8

Theatersport is een vorm van theater waarbij je heel snel allerlei
verschillende scènes improviseert en uitprobeert. Door middel van
theateropdrachten en improvisatietheater word je uitgedaagd om
het onderste uit de kan te halen en er helemaal voor te gaan.
Theatersport ‘De vloer op!’
Theatersport is niet alleen maar lachen, gieren en brullen. De lessen
beginnen bij de basis van improviseren; ja zeggen tegen suggesties
en input durven aandragen. De kinderen krijgen oefeningen om het
lichaam op te warmen en de fantasie te prikkelen. De kinderen zijn
beurtelings elkaars publiek. Het publiek is bij theatersport interactief
en bepalend voor de inhoud van het spel.

De kinderen leren
De lessen zijn gebaseerd op spontaniteit, ‘ja zeggen’ , spelplezier,
samenwerking en hulpvaardigheid. Durven in ‘het onbekende’ te
gaan en te genieten van eigen en andermans fouten. Onder
begeleiding van de theaterdocent verhogen de kinderen creativiteit,
durf en concentratie. Leerlingen leren in deze workshop
goed naar elkaar te kijken en elkaar positieve feedback te geven.
Kerndoelen
- Basisprincipes van het spelen van een theatrale scène
- Reflecteren op zichzelf en op elkaar
- Feedback leren geven
- Leren improviseren
- Samen spelen en samen werken
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ECHTE GRIEKSE MYTHE
Theater, cultureel erfgoed en taal

Groep
7/8

De Griekse mythologie gaf de oude Grieken verklaringen voor het
ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het
kwaad en ziekten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde,
water, vuur en lucht…
Echte Griekse Mythe
In deze theaterworkshop gaan de leerlingen met een theaterdocent
aan de slag met een klassieke Griekse mythe. Ze leren het verhaal en
de personages kennen en spelen korte scènes uit het verhaal. Door
middel van improvisaties worden de oude Griekse Mythen naar het
hier en nu getrokken.
De kinderen leren
De leerlingen leren de opzet van een mythe. Ze leren een verhaal
met begin, midden en eind te verzinnen en te vertalen naar een
theatraal interessante scene op het podium. Nadruk ligt op
transformatie naar een personage, en de inzet van theatrale
middelen voor het vertellen van een verhaal.
Kerndoelen
- Kennismaken met klassieke mythologie
- Leren wat de structuur van een verhaal is
- Inzet van theatrale middelen
- Basisprincipes van het spelen van een theatrale scène
- Reflecteren op zichzelf en op elkaar
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RAP & RHYTHM
Ritme, taal, zang en teksttheater

Groep
7/8

Of het nou gaat om het schrijven van een gedicht, een songtekst of
een rhyme: spelen met woorden is een kunst. Er is veel ruimte voor
eigen inbreng van de leerlingen en voor de feedback op elkaars werk.
Rap en Rhythm zal je meenemen in een reis vol woordavontuur en
presentatie- skills.
Rap en Rhythm
In deze rapworkshops maken en performen de leerlingen hun eigen
raptekst. Door middel van muzikale opdrachten gaan de kinderen
aan de slag met verschillende elementen zoals rhyme, rhythm and
flow die natuurlijk niet kunnen ontbreken in een goede tekst.
De kinderen leren
De kinderen schrijven zelf hun eigen rapnummers. Bij een coole rap
hoort ook een gave beat die de kinderen zelf kunnen maken met hun
eigen klanken of door middel van het gebruiken van verschillende
beats uit de pc. Zelf coole teksten schrijven en natuurlijk ook jezelf
als rapper presenteren vraagt van de rappers serious respect en een
enthousiaste performance!
Kerndoelen
- Opdoen van kennis over rijmen en rijmschema’s
- Leren performen
- Basistechniek van rhyme en rap
- Feedback leren geven
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STOP-MOTION FILM MAKEN
Beeldend, theater, media

Groep
7/8

Kom vlieg met me mee, Over land over zee, Want het avontuur ligt
ginds achter de horizon… (Soundtrack Abeltje)
Stop-motion film maken
Op de computer animaties maken! Je leert hoe je eenvoudig dingen
kunt laten bewegen; laat een vogel vliegen over een grote zee, laat
een auto rijden door de stad of laat een kip een ei uitbroeden! Je
kunt met plaatjes werken, met je eigen speelgoed, met letters en
geluiden.
De kinderen leren
De kinderen gaan in deze workshop aan de slag met zowel het
technische als het creatieve aspect van het maken van een
stopmotion film. Ze bedenken waar de film over moet gaan, maken
een kort script en leren ook de technische handvaten om dit uit te
voeren.
Kerndoelen
- Het bedenken en schrijven van een kort verhaal
- Technisch uitvoeren van bewegende beelden op de
computer
- Basisprincipes van een filmpje maken.
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LOCATIETHEATER
Theater op locatie

Groep
7/8

Locatietheater is al jarenlang een bekend fenomeen in Nederland.
Het theater maken op onverwachte plekken, middenin de
gemeenschap, middenin het landschap biedt een rijke inspiratiebron.
Veel onverwachte plekken bieden een uniek podium, waar de jonge
spelers een bruisende locatievoorstelling zullen spelen.
Locatietheater
Deze locatievoorstelling zal samen met de kinderen ontwikkeld
worden en ontstaan vanuit de locatie. Vanuit een globaal concept
gaan de kinderen op de vloer aan de slag. Door middel van
workshops, vanuit verschillende disciplines, maken we met de
kinderen op locatie de voorstelling. Er zal worden gewerkt vanuit de
disciplines: beweging/ dans, zang en tekst.
De kinderen leren
De leerlingen leren toneel te spelen met wat er al is. Dit betekent dat
de leerlingen zich laten inspireren door de ruimte waarin ze werken,
het materiaal waarmee ze werken en de mensen met wie ze werken.
De leerlingen maken kennis met de basisprincipes van theater,
stemgebruik en locatiegebruik.
Kerndoelen
- Kennismaken met locatietheater
- Opdoen van enige kennis van cultureel erfgoed
- Basisprincipes van toneelspelen
- Leren goed naar elkaar te kijken
- Leren geven en ontvangen van feedback
- Lichaam en stem in te zetten als instrument
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POETRY CLIPS
Theater en taal

Groep
7/8

Raps, liedjes en gedichten. Vaak rijmen ze en soms ook niet. Wat is
het verschil tussen een rap en een gedicht, wanneer spreekt een
gedicht je aan en welke beelden zie je voor je als je het gedicht
hoort?
Poetry clips
De leerlingen gaan in deze lessen heel praktisch aan de slag met
verschillende vormen van gedichten. Ze lezen, onder de begeleiding
van een theaterdocent hoogtepunten uit de Nederlandse poëzie,
liedteksten en raps. Ook schrijven ze zelf een gedicht of rijm. Het
zelfgeschreven gedicht leren zij om te zetten in beeldtaal. De
leerlingen maken met behulp van de theaterdocent een spoken word
performance.
De kinderen leren
In deze lessen leren de kinderen wat een gedicht precies is. Ze leren
de basisprincipes van verschillende dichtvormen. Ook leren ze hun
eigen ideeën en gedachten in dichtvorm op te schrijven, en te
vertalen naar een beeldend idee.
Kerndoelen
- Basisprincipes van dichten en rijmen
- Ideeën en gedachten omzetten in een gedicht
- Een gedicht omzetten in beelden
- Presenteren en performen
- Leren goed naar elkaar te kijken
- Leren geven en ontvangen van feedback
- Lichaam en stem in te zetten als instrument

45

Jeugdtheaterschool Tij, Kunst en cultuureducatie voor basisscholen

WERELDJOURNAAL
Globalisering, taal en musical

Groep
7/8

Het nieuws kan elke dag via verschillende televisiezenders worden
gevolgd. Het opvallende aan al die nieuwsuitzendingen is dat ze bijna
allemaal hetzelfde nieuws brengen. Wat in een nieuwsuitzending
komt, wordt door de meeste kijkers als ‘het’ nieuws beschouwd.
Omgekeerd: wat niet in een nieuwsuitzending komt, is dus geen
nieuws. Een nieuwsuitzending bepaalt dus in grote mate waarover
we ons druk (behoren te) maken. Wat vinden jullie wereldnieuws?
Wereldjournaal
In deze lessen gaan de leerlingen zelf een journaal maken. Hiervoor
kijken ze zelf naar het (jeugd) journaal, bespreken dit na en bedenken
wat nieuws is dat voor de buurt interessant is. Ook wordt er
gesproken over wat wel en wat geen nieuws is en waarom. Samen
met een theaterdocente en cameraman gaan de leerlingen
vervolgens de bedachte nieuwsitems opnemen en wordt er een echt
journaal van gemaakt.
De kinderen leren
Kinderen leren kritisch te kijken naar nieuwsitems. Ze leren te praten
over wat wel en geen nieuws is en de basisprincipes van journalistiek.
Ook leren ze om voor de camera zelf een nieuwsitem te presenteren.
Kerndoelen
- Basisbegrippen rondom nieuwsvoorziening
- Kritisch leren kijken en luisteren
- Beoordelen van nieuwswaarde
- Leren interviewen en open vragen stellen
- Ontwikkelen van creativiteit en scheppend vermogen
NB: Mogelijkheid tot het maken van een Engelstalige
nieuwsuitzending
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Binnenschoolse educatie voor basisscholen

Oog voor kwaliteit moet je leren, Kunst- en cultuuronderwijs is nodig
om balans in het basisonderwijs te houden. Om hoofd, hart en handen
in evenwicht te laten zijn. Jeugdtheaterschool TIJ vindt het van groot
belang dat kinderen tijdens hun schooltijd kennis maken met verschillende disciplines en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
Kunsteducatie gaat over het ontwikkelen van je kracht en mogelijkheden als individu. Over durven zingen, eindelijk iets met je journalistieke aspiraties doen, je lekker voelen op de planken, plannen initiëren
en ongebaande paden inslaan.
Het gaat erom sociale vaardigheden te ontwikkelen en leren samenwerken . Kinderen interesseren voor kunst en cultuur is verbinding
leggen met de eigen interesses, de eigen verbeelding en laten zien dat
het elders en vroeger ook al gedaan is.
Het gaat over het ontwikkelen van smaak, kennis en een mening over
kunst en cultuur . En aan het eind van het proces gaat het erom dat je
geprikkeld bent tot het willen van méér, méér, méér!

www.jeugd theater school tij.nl
Jeugdtheaterschool TIJ – Ed Pelsterpark 8 – 1087 EJ Amsterdam
t 020 4160 701 – info@jeugdtheaterschooltij.nl

