
 

 

Project 
75 jaar 

bevrijding! 
Leerlijn: receptief vermogen, onderzoekend vermogen, creërend vermogen en reflectief vermogen. 
 

 
 
 



 

 
Groep 1 t/m 4: dans en theater 
Er is gekozen voor alleen dans en theater, aangezien er uit ervaring bekend is dat er in de onderbouw 
al veel wordt gezongen door de leerkrachten.  
 
Workshop dans 
In deze les ligt de focus op bewegen op muziek. 
Eerst gaan we opwarmen, want dat is bij dansen heel belangrijk. Dit doen we door een reis te maken 
door ons lichaam. Bewegen vanaf je hoofd tot aan je tenen. Dan gaan we stop-dans doen. Een dans 
waarbij het reageren op verschillende muziek zich vertaalt in de bewegingsvormen.  
Vervolgens gaan we werken aan verschillende bewegingsvormen. Denk hierbij aan langzame 
bewegingen en explosieve bewegingen. Wat zegt een beweging eigenlijk? Welke emoties komen 
hierbij kijken? De groep wordt in tweeën verdeeld en we gaan samenwerken om figuren te maken. 
Voorafgaand aan deze opdracht is er aan de hand van plaatjes besproken welke figuren er allemaal 
bestaan. Denk hierbij aan een cirkel, vierkant en driehoek. In elke groep zit één leider. Hij/zij helpt de 
anderen om het figuur te kunnen maken. In de volgende opdracht krijgt iedereen een gekleurd lintje. 
Met dit lintje gaan we een blije dans maken. Daarbij is het belangrijk dat je heel blij bent. Hoe doe 
dat eigenlijk? Hoe dans je met het lintje als je blij bent? Vervolgens maken we met ze alle een 
eenvoudige dans die staat voor blijdschap en vrede. Hierin komen bewegingsvormen naar voren die 
vooraf zijn geoefend. 
 
Materiaal: 
- Plaatjes van figuren zoals, een vierkant, een cirkel, een driehoek etc.  
- Lintjes 
 

• Receptief vermogen:  
De leerling kan reageren op verschillende soorten muziek, verhalen in dans en beweging.  
De leerling kan eenvoudige bewegingen imiteren. 
De leerling herkent het verschil tussen dansers en publiek. 

• Onderzoekend vermogen:  
De leerling kan onder begeleiding ervaringen en emoties uit zijn leefwereld benoemen en 
verbeelden. 
De leerling kan improviseren met ritme, muziek en attributen. (Bijvoorbeeld een lint)  

• Creërend vermogen:  
De leerling kan eenvoudige danspassen uitvoeren, alleen of in tweetallen en werken in 
patronen (cirkels en lijnen). 
De leerling kan liederen en muziekfragmenten vertalen in bewegingen. 

• Reflectief vermogen: De leerling kan bewegingsvormen en manieren van voortbewegen 
benoemen. (Langzaam, snel, groot, klein, laag, hoog)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Workshop theater 
De theaterdocent prikkelt de fantasie van de leerlingen door ze mee te nemen in een verhaal. Met de 
zelf gekozen rekwisieten uit de rekwisietendoos (die de docent van TKP verzorgt) voegen de 
leerlingen met hun eigen creativiteit iets toe aan het verhaal. De focus ligt op het samenwerken en 
accepteren.  
De eerste opdracht gaat over: wat is acteren eigenlijk? Met theater kan je iemand anders spelen.  
Het doel is om de kinderen te laten inzien dat je met andere kleren en houding een ander persoon 
kunt zijn.  
De volgende opdracht gaat over emoties. Wat zijn dat en welke emoties zijn er allemaal? We gaan ze 
imiteren, spelen en herkennen.  
De laatste opdracht gaat over het uitbeelden van een verhaal waarin de personages het wel of niet 
met elkaar eens zijn. Tijdens het uitbeelden hoeven de kinderen niet te praten. Voornamelijk kleuters 
vinden dit fijn. Bij groep 3 en 4 mogen de kinderen al wel een invulling aan het verhaal geven door 
middel van tekst. De kinderen krijgen een eigen rol toegewezen en krijgen een kledingstuk of 
accessoires wat past bij de rol. De verhalen worden aangepast op de bouwgroepen. 
  
Materiaal  
- Koffer met rekwisieten en kostuums die passen bij de personages uit de verhalen.  
  

• Receptief vermogen:  
De leerling ervaart fantasieën bij een verhaal en luistert aandachtig.  

• Onderzoekend vermogen:  
De leerling ervaart het gebruik van theatrale middelen zoals kostuums en spelattributen.  

• Creërend vermogen:  
De leerling kan meespelen in spervormen als improvisatie en vertelpantomime.  
De leerling kan meespelen in een verhaal en gebruikmaken van spelelementen Wie en Wat. 

• Reflectief vermogen: 
De leerling kan enkele rollen herkennen en benoemen.  
De leerling kan uitgebeelde uitdrukkingen en emoties herkennen en benoemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

Groep 5 t/m 8: dans, zang en theater  
 

Workshop dans 
In deze les ligt de focus op bewegen op muziek en het maken van een choreografie. 
Eerst gaan we opwarmen, want dat is bij dansen heel belangrijk. Dit doen we door een reis te maken 
door ons lichaam. Bewegen door de ruimte vanaf je hoofd tot aan je tenen. 
In de eerste opdracht gaan we luisteren naar muziek en geven hier een eigen beweging aan. Hoe is 
het ritme? Hoe beweegt je jouw lichaam, hoe dans je? We gaan elkaar imiteren aan de hand van de 
muziek die hoort. De dansdocent wijst telkens iemand aan en diegene mag zelf een beweging 
verzinnen/doen. De rest doet hem/haar na. Vervolgens gaan we met de leerlingen een dans maken 
die past bij het bevrijdingsfeest in 1945. De input voor de dans komt vanuit de dansdocent, maar er is 
ruimte voor eigen inbreng. Aan de hand van een video wordt de sfeer voor de choreografie bepaald. 
Denk hierbij aan emoties die zichtbaar zijn in de video, maar ook welke ervaring ging hier aan vooraf?  
De klas maakt samen met de dansdocent een choreografie met verschillende rollen/emoties en ze 
worden vervolgens tegenover elkaar gezet. De focus ligt op het reageren op de ander via een dans en 
in je emotie.  
 
Materiaal:  
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=VOm6SYvLVBo 
- Dansnummers die passen bij het thema.  
 
 

• Receptief vermogen:  
De leerling ervaart dat hij zich van kan bewegen in dansimprovisatie en geniet het zelf 
dansen.  
De leerling kan bewegingsfrasen imiteren. 

• Onderzoeken vermogen:  
De leerling herkent de zeggingskracht van dans bij het verbeelden van een thema of 
onderwerp.  
De leerling kan improviseren met ritme en muziek. 

• Creërend vermogen:  
De leerling ervaart dat hij door middel van dans een verhaal kan vertellen en zijn eigen 
ideeën kan vormgeven in een choreografie.  
De leerling herkent de betekenis van muziek en ritme in dans en kan bewegen op maat.  
De leerling kan liederen en muziekfragmenten vertalen in bewegingen. 
De leerling kan improviseren met bewegingen bij een verhaal, een emotie, een stuk muziek. 

• Reflectief vermogen:  
De leerling kan danskwaliteiten en bewegingspatronen benoemen. (als krachtig, snel, 
vertraagd, langzaam, ritmisch, vloeiend etc..)  
De leerling heeft inzicht in de betekenis van dans in het dagelijks leven.  
De leerling kan improviseren met bewegingen bij een verhaal, een emotie, een stuk muziek. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Workshop zang 
In groepsverband wordt er gewerkt aan een lied. Onder begeleiding wordt de tekst van het lied 
geanalyseerd en vervolgens gaan de leerlingen aan de slag om de inhoud zo goed mogelijk over te 
brengen. Zij leren hoe zij moeten performen. Op verzoek van de school kan het zowel een 
Nederlands als Engelstalig lied zijn met het thema “75 jaar bevrijding”. Je werkt aan je 
presentatievaardigheden en zelfvertrouwen. Door samen te werken komt het lied tot leven. Voeten 
in de grond, borst vooruit, kin omhoog en zingen vanuit je tenen! 
 

• Receptief vermogen 
De leerling kan geïnteresseerd en bedachtzaam luisteren naar een lied. 

• Onderzoekend vermogen 
De leerling onderzoekt met hen medeklasgenoten waar het lied over gaat en welke emoties 
er in het lied zitten. 
De leerling beantwoordt klassikaal de vraag door het combineren van informatie uit meerdere 
bronnen. Hij formuleert het antwoord met ondersteuning van medeleerlingen. 

• Creërend vermogen 
De leerling kan een simpele meerstemmigheid (een tot tweestemmige) zingen. 
De leerling kan zijn stem theatraal gebruiken. 
De leerling kan bewegen met gevoel voor maat en ritme passend bij de muziek die op dat 
moment klinkt.  

• Reflectief vermogen.  
De leerlingen kan vertellen welke betekenis het lied heeft. 
De leerling kan vertellen wat hij/zij vindt van zingen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Workshop theater 
In deze workshop wordt er een scène uit een film geanalyseerd en nagespeeld.  
Daarbij wordt er gewerkt met een begin, midden en eind. Is er geen eind? Dan maken we er zelf één!  
De focus ligt tevens ook in het vormgeven van een verhaal of reden waarin je laat blijken dat je het 
niet eens bent met een ander. Wie, wat, waar, wanneer en welk doel heb jij in de scène?  
 
Materiaal: 
- DVD Toen mijn vader een struik werd voor groep 5 en 6 (vooraf kijken met de leerkracht)  
- DVD Oorlogswinter voor groep 7 en 8 (vooraf kijken met de leerkracht)  
 

• Receptief vermogen 
De leerling ervaart dat hij zich vrij kan uiten in spel en geniet van het spelen. 
De leerling kan kijken en luisteren naar spel van anderen.  
De leerling ervaart het onder onderscheid tussen zelf gespeeld en professioneel acteren. 

• Onderzoekend vermogen 
De leerling kan de betekenis van een film plaatsen in een maatschappelijke en historische 
context.  
De leerling kan vanuit een conflict of gebeurtenis en passende oplossing improviseren. 

• Creërend vermogen 
De leerling kan zich focussen op zijn spel en zijn rol. 
De leerling weet met respect om te gaan met theater in de rol van publiek. 
De leerling kent de spelelementen, wie, wat, waar, wanneer en waarom en kan deze 
toepassen en vasthouden gedurende scène. (groep 5 en 6) 
De leerling kent de spelelementen, wie, wat, waar, wanneer en waarom en kan deze 
betekenis geven en hanteren (groep 7 en 8) 

• Reflectief vermogen 
De leerling kan vertellen over zijn eigen spel en hoe hij dat heeft beleefd. 
De leerling kan verbanden leggen tussen de film, zichzelf en de wereld om hem heen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Planning project (voorbeeld) 
Er vanuit gaan dat de school werkt met een continurooster. Als dit anders is, dan wordt de planning 
aangepast. 
  
De onderstaande groepen krijgen op de eerste dag dans en op de tweede dag theater.  

09.00  tot 09.45 uur Groep 1 Dans  
09.45  tot 10.30 uur Groep 2 Dans 
10.30  tot 11.15 uur Groep 3 Dans 
11.15 tot 12.00 uur Groep 4 Dans 
   
09.00  tot 09.45 uur Groep 1 Theater 
09.45  tot 10.30 uur Groep 2 Theater 
10.30  tot 11.15 uur Groep 3 Theater 
11.15 tot 12.00 uur Groep 4 Theater 

  
De onderstaande groepen krijgen op de eerste dag dans, tweede dag zang en derde dag theater. 
Mochten de groepen bij zang en theater groter zijn dan 25 leerlingen, dan is het handig om de 
groepen te splitsen: 

09.00  tot 10.00 uur Groep 5 Dans  
10.00  tot 11.00 uur Groep 6 Dans 
11.00 tot 12.00 uur Groep 7 Dans 
12.30 tot 13.30 uur Groep 8 Dans 

 
09.00  tot 10.00 uur Groep 5 A Zang 
10.00  tot 11.00 uur Groep 5 B Zang 
11.00 tot 12.00 uur Groep 6 A Zang 
12.30 tot 13.30 uur Groep 6 B Zang 
   
09.00  tot 10.00 uur Groep 7 A Zang 
10.00  tot 11.00 uur Groep 7 B Zang 
11.00 tot 12.00 uur Groep 8 A Zang 
12.30 tot 13.30 uur Groep 8 B Zang 

 

09.00  tot 10.00 uur Groep 5 A Theater 
10.00  tot 11.00 uur Groep 5 B Theater 
11.00 tot 12.00 uur Groep 6 A Theater 
12.30 tot 13.30 uur Groep 6 B Theater 
   
09.00  tot 10.00 uur Groep 7 A Theater 
10.00  tot 11.00 uur Groep 7 B Theater 
11.00 tot 12.00 uur Groep 8 A Theater 
12.30 tot 13.30 uur Groep 8 B Theater 

 

 

  

 



 

Kosten 
Wie  Wat  Uren Prijs 
Groep 1 t/m 4  Dans  3  € 244,50 
Groep 1 t/m 4  Theater  3  € 244,50 
Groep 5 t/m 8  Dans  4 € 326,-  
Groep 5 t/m 8 A en B Zang  8 € 652,- 
Groep 5 t/m 8 A en B Theater  8 € 652,-  
Totaal    € 2.119,-  

Vrijgesteld van BTW. 
Excl. reiskosten docenten €0,19 cent per km.  

 


