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Graag stellen we u “Theater in de klas:  EEN HARTVERWARMEND VERHAAL” voor. 
 

Korte inhoud 
Een man die het al enige tijd heel koud heeft.   

Hij zou het zo graag terug warm te krijgen.  

Warme kleren aandoen?  

Aan de kachel zitten?  

Niets helpt.  Hoe zou dat toch komen?  

Kunnen de leerlingen hem helpen? 

Hoe wordt de klas best voorbereid: 
In jullie veilige en vertrouwde klaslokaal (kan in elk klaslokaal) kan u samen met uw leerlingen van 
dichtbij genieten terwijl de leerlingen aandachtig blijven.  

De voorstelling (duurtijd 40 min) vindt plaats op een afgesproken dag en uur en wordt afgesloten 
met een nagesprek met mezelf. 

 

Plattegrond klaslokaal:               = een leerling zittend op de grond 

 

         

             

 

 

 

 

Leerkracht 

 

  

 

Speelplek & decor 

 

 3m 

2m 

     Banken en stoelen 
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Onderwerpen van de voorstelling 
De voorstelling wordt opgebouwd met als doel dat de leerlingen zichzelf in vraag te stellen 
betreffende onderstaande onderwerpen. 

Naderhand kunnen deze onderwerpen opgenomen worden bij gesprekken (individueel met de 
leerlingen of in groep). 

 Tegenstelling warm – koud (ook warme en koude kleuren) 
 Je warm voelen van binnen  

o Graag zien 
o Vriendschap 

 Je koud voelen van binnen 
o Iemand missen 
o Verdriet 
o Alleen voelen 

 Titel: hartverwarmend verhaal 
 

Thema’s waarrond jullie in de klas kunnen werken 

Klasgenootje dat van school verandert - scheiding 
Winter - sneeuw - koud 
Valentijn - graag zien - relatie - vriendschap 
Allerheiligen/Allerzielen: verdriet, verlies - vriendschap 
Kerstmis 
 

Reacties na de voorstelling:                                                                                                                                
“Theater in de klas was super! De leerlingen waren geboeid en ze waren enthousiast. “                                 
“Mijn leerlingen waren zichtbaar nauwer betrokken. Er was een grote interactie tussen hen en de 
acteur.”                                                                                                                                                                 
“Het beleven van de voorstelling  was gezellig in onze eigen klas (onze vertrouwde omgeving), zo 
blijft de boodschap meer hangen.” 

Reactie na de bespreking:                                                                                                                               
“Wat fijn dat de acteur na de voorstelling even terug in de kas kwam om zo de vragen van mijn 
(nieuwsgierige) leerlingen meteen ter harte te nemen.”                                                                              
“De leerlingen konden zelf situaties vertellen die hen warme of koude gevoelens geven.”                  
“De leerlingen begrepen het begrip hartverwarmend en konden verwoorden wat ‘je warm voelen 
vanbinnen’ betekent.” 
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Doelgroep:   3de kleuterklas en 1ste en 2de leerjaar die houden van kleinschalig en intiem theater 

 

Prijs: 4 euro per leerling (excl.  vervoersonkosten van €0.346 per afgelegde km, binnen een straal van 
10 km is dit gratis). De betaling gebeurt na afloop. 

 

Reservatie kan per telefoon (0479/ 37 91 81) of per mail (geerttheateronderweg@hotmail.com) 

Na reservering wordt u de lesmap met de nodige praktische informatie en toepasbare leerdoelen 
bezorgd.  

 

Indien u na het ontvangen van deze mail nog vragen hebt of verdere informatie wenst, aarzel dan 
niet om mij te contacteren. 

 

Ik kijk er alvast naar uit!  

 

Hartverwarmende groetjes! 

 

Geert Scheurweg     Regie: 

Master of Science (MSc)    Ingrid De Wael  

Theater Onderweg     Theaterwetenschappen 

https://theateronderweg.com  

 

 


