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Beste leerkracht,

Binnenkort ga je met je groep naar de voorstelling Alleen op de wereld van theatermaker 
Jules van Rijn.  We vragen je om de leerlingen hier op voor te bereiden door middel van dit 
lesmateriaal, dat bestaat uit een prezi (een diapresentatie op het white board) en deze begeleidende 
docentenhandleiding. Dit lesmateriaal sluit nauw aan op het leergebied kunstzinnige oriëntatie, 
specifiek kerndoel 55;  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Voorbereiding
De voorbereiding in de klas geeft de leerlingen de mogelijkheid om zich middels vragen of doe-
opdrachten alvast in het thema van de voorstelling te verdiepen. Ze krijgen hierdoor de gelegenheid 
een eigen idee of mening over het thema te formuleren.  

Reflecteren
Door de voorstelling na te bespreken kunnen de leerlingen hun ervaring en mening delen met 
anderen. Door het reflecteren ervaart men dat ieder een eigen mening, ervaring en beleving heeft. 
Het leidt tot inzicht, smaak, en kennis over theater. Dit ondersteunt de culturele ontwikkeling.

Prezi
Voordat je met de leerlingen de prezi doorneemt is het goed om deze eerst zelf te bekijken. Door 
het stellen van vragen worden de leerlingen uitgedaagd tot een creatief denkproces. Moedig de 
leerlingen aan om in gesprek te gaan met andere leerlingen, of om hun antwoorden te delen met de 
groep. 

We wensen je veel plezier met de voorbereiding, de voorstelling en de reflectie. 

STT-produkties
Impresariaat voor jeugdtheater en cultuureducatie
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Start de prezi via deze link prezi - Alleen op de wereld (klik)
Het beginscherm is een totaalbeeld van de flyer van de voorstelling en de drie 
hoofdonderwerpen van de prezi. 
Een flyerbeeld laat zich lezen als een verhaal. De titel van een theatervoorstelling 
geeft vaak de kern van de voorstelling weer. 

Vraag:  Wat zie je? 
  Waar denk je dat de voorstelling over gaat?

THEMA

INHOUD

De voorstelling Alleen op de 
wereld heeft als thema
alleen zijn. Het is een voorstelling 
over doorzetten en de hoop nooit 
opgeven. 

De prezi bestaat uit 4 onderdelen:

1 Voorbereiding op de voorstelling
2 Naar het theater/theater op            
     school; hoe gaat dat?
3 Reflectievragen
4 Doe-opdracht
 

START PREZI - BEGINSCHERM

DIA 1 VOORBEREIDING

DIA 2 VRAAG

DIA 3 VRAAG

= ACTIE, DOORKLIKKEN                    

  MET PIJLTJE NAAR RECHTS

WERKWIJZE
De volgende 3 vragen zijn bedoeld om het woord ‘alleen’ te onderzoeken.

Vraag:  Ben je wel eens alleen?
  
Extra vragen: Wanneer ben jij alleen? Denk aan tijdens het lopen naar school. 
  Speel je liever alleen of samen? Wat doe je als je alleen bent?

Vraag:  Wat betekent alleen zijn?  

DIA 4 VRAAG

Vraag:  Wat is er wel of niet leuk aan alleen zijn?
  Als je alleen bent, wat voel je dan? 
  Word je daar blij, boos, bang of bedroefd van? 

VOORBEREIDING 

Instructie:   Lees het onderstaande fragment uit de voorstelling hardop voor.

“Ik ben helemaal alleen, zonder papa, mama, zonder opa, oma, broer of zus. Niemand!! Ik 
kan gaan en staan waar ik maar wil; de weide wereld intrekken, laat naar bed, eten wanneer 
ik zin heb, ik hoef naar niemand te luisteren. Misschien vind jij dat fijn, maar ik vind het juist 
heel erg dat ik niemand heb om naar te luisteren.”
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De cursieve tekst is terug te vinden 
in de online prezi.

https://prezi.com/view/TO8R1hYqSb0i76rkAYII/
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DIA 6 VRAAG

DIA 7 VRAAG

DIA 5

Instructie:  Lees het onderstaande fragment uit de voorstelling samen met de klas.

“Er is een ramp gebeurd. Onze leider Vitalis is weg, en nu kunnen we geen geld verdienen. De dieren kijken 
mij met grote hongerige ogen aan. En nu mis ik ook nog mijn moeder. Om het missen een beetje te vergeten 
pak ik mijn harp en speel een lied.”

Vraag:  ‘Ik miste mijn leider.’ Mis jij wel eens iemand?

Vraag:  ‘Ik voelde dat in mijn buik.’  Als jij iemand mist, waar voel jij dat dan?
  In je lichaam, buik, benen, hart, keel, of nog ergens anders?

DIA 8 VRAAG

Vraag:  ‘Ik pakte mijn harp.’  Wat doe jij als je iemand mist? 
  
Mogelijke antwoorden kunnen zijn: een dier knuffelen, muziek luisteren/maken, of tekenen. 

DIA 9

Bekijk samen de teaser van de voorstelling Alleen op de wereld van Jules van Rijn.

DIA 10

NAAR HET THEATER
Binnenkort ga jij met je klas een voorstelling zien. Bij een theatervoorstelling gelden een paar regels. 
Het is voor de toneelspelers heel fijn als jij je daaraan houdt. 
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DIA 11

DIA 12

REFLECTIEVRAGEN (na de voorstelling)

Neem de vragen uit de prezi door voordat je met de leerlingen gaat reflecteren. Je kunt naar eigen 
inzicht vragen, of doe-opdrachten toevoegen. Zo kun je vragen aan de leerlingen om emoties of 
personages uit de voorstelling uit te beelden. 

Je bent naar de voorstelling Alleen op de wereld van Jules van Rijn geweest. Wij zijn benieuwd wat je ervan vond.

FEITEN
Starten met feitelijke vragen helpt de leerlingen in hun denkkracht. 
Daarnaast kun je inventariseren wat de leerlingen hebben gezien. 
   
Vraag  Hoeveel mensen heb jij gezien? 
Antwoord 2
Vraag  Welke muziekinstrument heb je gehoord? 
Antwoord Keyboard  
Vraag  Welke mensen en dieren speelden mee in het verhaal? 
Antwoord Mensen: (pleegouders) mevrouw Barberin en meneer Barberin, (leider) Vitalis,   
  De agent, (echte moeder) miss Milligan, (broertje) Arthur Milligan en (vriend) Mattia.
  Honden: Dolce, Zerbino en Capi.  Aap: Joli-Coeur. En de wolven in het bos.
Vraag  Waar ging het verhaal over?

DIA 13

ERVARING 
Vragen over gevoel, ervaring en beleving. Bied de leerlingen de vrijheid om hun eigen ervaring, mening 
en smaak te delen met de anderen. 
 
  Jules vertelde het verhaal van Remi.  Wanneer was Remi alleen?
  Was het alleen zijn verdrietig?
  Waarom denk jij dat Remi zo alleen was?
  Wanneer dacht jij dat het goed zou komen met Remi? 
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Bekijk samen het filmpje Naar het theater. 
Hierin wordt behandeld wat niet en juist wel mag in het theater. 
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DIA 14

DIA 15

VERBINDING
Nodig de leerlingen uit om een verband te leggen tussen het thema uit de voorstelling en hun eigen 
leven. Onderstaande vragen dagen de leerlingen uit om het thema uit te lichten. Hun persoonlijke 
ervaring met het thema zal hierbij het uitgangspunt zijn. 

  Remi gaat opzoek naar zijn familie. 
  Zou jij je kamer willen delen met Remi? (Zou je Remi als broer willen hebben?)
  Als jij het verhaal van Remi zou vertellen, wat zou jij dan vertellen?

DOE-OPDRACHT

De maker heeft zich laten inspireren door een verhaal. Hij maakt daar weer nieuwe verhalen van. Het 
verhaal hieronder is daar een voorbeeld van. 
 
Lees onderstaande geleide fantasie voor. De leerlingen lopen door het lokaal en beelden het verhaal  
uit. Zorg dat ze genoeg ruimte hebben. Zet de stoelen en tafels aan de kant, of wijk uit naar de 
gymzaal. De leerlingen mogen niet praten, want anders kunnen ze het verhaal niet meer horen. 

Geleide fantasie: “De reis van Remi’’ 

Je loopt een bos in. Het is helemaal begroeid met takken en planten. Met een groot kapmes sla je 
de planten om je heen weg, zodat je er doorheen kunt lopen. Sommige planten en struiken zijn zo 
dik dat je ze bijna niet doormidden krijgt. Je loopt een stukje verder, en je moet bukken voor een 
laaghangende tak. Weer loop je verder. Je klimt over een grote omgevallen boom. Je kapt nog wat 
planten voor je weg en dan sta je voor een groot meer. Je kijkt om je heen, en vraagt je af hoe je 
verder moet. Er hangen wat lianen boven het meer. Je springt naar de eerste liaan en na een mooie 
slinger pak je de tweede liaan vast. Nu ben je bij de overkant aangekomen. Je moet nog een klein stukje 
over een dunne boom lopen, voordat je op de grond verder kunt. Je balanceert over de dunne boom, 
en na een paar meter spring je ervan af. Je loopt tussen een paar bomen en moet over een stromend 
beekje heen springen. Dan ineens kom je op een open grasveld terecht. De zon schijnt heerlijk op je 
gezicht en je sluit je ogen om daar even van te genieten. Dan doe je je ogen open en plots staat er 
een grote gevaarlijke beer voor je. Je rent gauw terug. Springt over het stromende beekje, klimt op 
de dunne boomstam en rent terug, je slingert via de twee lianen naar de overkant. Je springt over de 
omgevallen boom en vervolgens kruip je onder de laaghangende tak door. Je bent gelukkig weer uit het 
bos, maar je bent helemaal uitgeput. Einde.

BEGINSCHERM

EINDE PREZI
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