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Beste leerkracht,

Binnenkort ga je met je groep naar de voorstelling Das doet dwaas van theatergroep Theatra. We 
vragen je om de leerlingen hier op voor te bereiden door middel van dit lesmateriaal, dat bestaat 
uit een prezi (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 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, kennis over theater en ondersteunt de culturele ontwikkeling.

Prezi
De schuingedrukte teksten in deze docentenhandleiding zijn terug te vinden in de prezi. De rest van 
de teksten zijn bedoeld als toelichting of extra verdieping.  Voordat je met de leerlingen de prezi 
doorneemt is het goed om deze eerst zelf te bekijken. Stel vragen aan de leerlingen, en nodig hen uit 
om in gesprek te gaan met elkaar. Dit stimuleert het creatieve denkproces. 

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

STT-produkties
Impresariaat voor jeugdtheater en cultuureducatie
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VOORBEREIDING
Instructie:   Luister naar de tekst. 

Het is feest in het dierenbos. Iedere vrijdagavond komen de dieren bij elkaar op   
de open plek achter de scheve beuk. Aan een grote, versierde tafel vieren ze dat   
er altijd wel iets te vieren valt. Specht regelt alles. Iedere week weer. Dat Eend het   
diner kookt, Kikker de muziek regelt en Das een taart bakt.

THEMA

INHOUD

De voorstelling Das doet dwaas heeft 
als thema vriendschap.
Als Das en Specht elkaar kwijtraken, 
ontdekken ze wat vriendschap 
werkelijk betekent.

START PREZI - BEGINSCHERM

DIA 1 VOORBEREIDING

DIA 2 VRAAG

DIA 3 VRAAG

Start prezi via deze online link prezi - Das doet dwaas (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:  Waar moet je aan denken als je de flyer ziet? 
  Waar zal de voorstelling over gaan? 

Vraag:  Welke dieren zie je?

Vraag:  De dieren vieren feest. Waaraan zie je dat?

= ACTIE, KLIK OP PIJLTJE 

NAAR RECHTS

WERKWIJZE

1
De prezi bestaat uit 4 onderdelen:

1 Voorbereiding
2 Naar het theater
3 Reflectievragen
4 Doe-opdracht

DIA 4 VRAAG

Vraag:  Waar wil jij bij een feest op trakteren? 
Extra vragen:  Wat wil jij tijdens een feest graag eten? En drinken?   
  Hoe vier jij graag feest? 
  Wat doe je op je favoriete feest? 
  En wie nodig je uit?
 

De cursieve tekst is terug te vinden 
in de online prezi.

https://prezi.com/view/bP0QyPt82UMOYZD6xs7C/
https://prezi.com/view/bP0QyPt82UMOYZD6xs7C/
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DIA 6 VRAAG

DIA 5

Instructie:   Luister naar de tekst

Alle dieren zijn aanwezig, tot die ene avond. Das is er niet. Hij reageert niet op de uitnodiging. De dieren doen 
er alles aan om Das naar het feest te krijgen, maar hij komt niet. Er moet iets met hem aan de hand zijn.  
Want wie wil er nu niet naar een feestje?

Das is elke week op het feest, maar dit keer niet.

Vraag:   Wat denk jij dat er aan de hand zou kunnen zijn?

DIA 7 VRAAG

Vraag:   De voorstelling heet ‘Das doet dwaas’. 
  Wat betekent dwaas? Das doet… 
  A. slim 
  B. druk 
  C. raar 

DIA 8 VRAAG

Das en Specht zijn beste vrienden. 

Vraag:  Doe je als je vrienden bent altijd alles samen?   

Bekijk samen de teaser van Das doet dwaas van Theatra. 

DIA 9
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DIA 10

DIA 11

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

Bekijk samen het filmpje Naar het theater. 
Hierin wordt behandeld wat niet en juist wel mag in het theater. 

REFLECTIEVRAGEN (na de voorstelling)
Neem eerst zelf 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 de leerlingen bijvoorbeeld vragen om 
emoties of personages uit de voorstelling uit te beelden. 

Je bent naar de voorstelling Das doet dwaas van theatergroep Theatra geweest. 
Wij zijn benieuwd wat je ervan vond.

2

3

DIA 13

ERVARING
Bied de leerlingen de ruimte om hun mening, ervaring en beleving te delen met de groep. 

Vragen:  Hoe denk je dat Specht zich voelde toen Das niet op het feest kwam?
  Waaraan zag jij dat Das geen zin meer had in feestvieren?

DIA 12

FEITEN
Starten met feitelijke vragen helpt de leerlingen in hun denkkracht. 
Daarnaast kun je inventariseren wat de leerlingen hebben gezien. 

Vraag:  Hoe vierden de dieren feest?
Antwoord: Met een diner, met taart, met muziek. 
Vraag:   Welke dieren waren er allemaal op het feest?
Antwoord: Specht, Kikker, Eend, Pauw en Raaf.
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DIA 14

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. 

Vragen:  Specht vindt alleen zijn zielig. Is alleen zijn zielig? 
  Mag Das ervoor kiezen om alleen te zijn?
  Als jij geen zin hebt om met je vriendje of vriendinnetje te spelen, wat doe je dan?
  

BEGINSCHERM

EINDE PREZI

DIA 15

DOE-OPDRACHT
Das, wil jij een feestje vieren, ja of nee?

Spel:  Zing ‘Schipper, mag ik overvaren?’, maar dan met de volgende tekst: 
  ‘Das, wil je een feestje vieren, ja of nee? En zullen we dan een dansje dansen, ja of nee?’ 

Spelregels: Geef de Das in het midden de mogelijkheid om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. 
  Bij ‘nee’ blijft iedereen staan. 
  Bij ‘ja’ noemt Das een dansbeweging waarmee de dieren (de kinderen) naar de   
  overkant gaan. 
  Bijvoorbeeld: huppelend, springend, of met de billen schuddend. 
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