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 INLEIDING 

      

 

 

 

 

 

U gaat binnenkort met uw klas kijken naar de voorstelling ‘Mijn spreekbeurt gaat 

over een dooie schilder’. In deze lesbrief vindt u informatie over de voorstelling en 

staan opdrachten die u ter voorbereiding hierop kunt uitvoeren. 

  

DE VOORSTELLING 

Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder is een muzikale voorstelling waarbij de 

acteurs terecht komen in een levend schilderij. Een voorstelling voor kinderen vanaf 

8 jaar. 

  

Aron en Stefanie houden hun spreekbeurt over de Franse schilder Claude Monet. 

Monet was in 1871 vier maanden in Nederland, in Zaandam. Hij schilderde daar 

zesentwintig schilderijen, die nu in musea over de hele wereld hangen. Nederland is 

daar nog altijd heel erg blij mee, maar tijdens de spreekbeurt komen Aron en 

Stefanie erachter dat toen Monet per boot aankwam, de mensen níet zo blij met hem 

waren. Claude Monet was namelijk samen met zijn vrouw en kind op de vlucht voor 

een oorlog, en daarom hielden ze hem als vluchteling heel streng in de gaten. Ze 

waren bang dat hij hier iets kwamen halen. Niemand had er ooit over nagedacht dat 

hij hun misschien ook iets te bieden had. 

Aron vindt de spreekbeurt ineens lastig worden. Hij is ook met een boot uit zijn land 

gevlucht en herkent zich in het verhaal van Monet. Ook hij kent het gevoel niet 

gewenst te zijn. Hij zou het liefst helemaal niet opvallen en verdwijnen in de massa. 

Stefanie vindt dat stom. Stefanie valt namelijk nooit op. Iedereen vergeet haar. Zij 

zou willen dat ze eens wat aandacht zou krijgen door een bijzonder levensverhaal. 

Leuke weetjes 

• Er spelen twee acteurs mee in de voorstelling en één beeldend kunstenaar 

• De kunst die gemaakt wordt op toneel is iedere voorstelling anders 

• De kunst is geïnspireerd op heel veel verschillende kunstenaars van over de 

hele wereld 

• Op de vloer is het bekendste schilderij van Claude Monet gedrukt  

• In het echt is dit schilderij bijna even lang, maar veel minder hoog 

 

 



4 
 

THEATER WEI 

Theater WEI streeft ernaar kinderen te laten opgroeien in een wereld waarin plek is 

voor iedereen. Om dit te bereiken vraagt WEI haar publiek in haar voorstellingen 

opnieuw naar de wereld te kijken en deze te bevragen. Twijfel en ruimte voor 

meerdere perspectieven vergroten het empathisch vermogen en dragen bij aan een 

meer gelijke, begripvolle en open wereld. In haar voorstellingen neemt WEI nooit 

een blad voor de mond. Het theater van WEI is ongepolijst, oprecht en rauw, maar 

altijd fantasierijk. 

Via de wijde blik van WEI en het opnieuw bekijken van onze ideeën over de wereld, 

verbinden we alles met elkaar en worden we samen WEI. Niet alleen maar ik 

tegenover jij, en wij tegenover zij, maar een wereld vol WEI. 
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 MATERIAAL EN OPDRACHTEN 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende bladzijde vindt u drie opdrachten die u met uw klas als 

voorbereiding op de voorstelling kunt uitvoeren. Wij raden u aan om alle drie de 

opdrachten te behandelen, maar hier bent u natuurlijk vrij in.  

  

VOORBEREIDENDE  EDUCATIEVE OPDRACHTEN  

1. Vragenlijst  

De eerste opdracht gaat over de leefwereld van de leerling. Deze opdracht wordt 

individueel uitgevoerd en heeft als doel het in gang zetten van vragen over de 

onderwerpen ‘Wat is kunst?’ en ‘De binnenwereld van de mens’.  

  

2. Tekenopdracht  

De volgende opdracht wordt in duo’s gedaan. De leerlingen gaan een portret 

tekenen of schilderen van hun partner, daarnaast maken zij een tekening of schilderij 

van hun binnenwereld. Hoe voelen zij zich van binnen? Welke vormen horen daarbij 

en welke kleuren? Naderhand worden de kunstwerken per persoon in de klas 

opgehangen, zowel het portret als de binnenwereld. De klas kan als echte 

museumbezoekers deze zelfgemaakte expositie bekijken, en vragen beantwoorden 

rondom de overeenkomsten en verschillen in de kunstwerken die bij dezelfde 

persoon horen. 

  

3. Doe- opdracht 

Na het verkennen van het eigen thuis en het eigen land van de leerlingen, richten wij 

ons in de laatste opdracht op ‘een ander land’. Via een spelopdracht (theater) willen 

we de leerlingen laten ervaren hoe het is om je te moeten redden in een land 

waarvan je de taal niet spreekt, de gebruiken niet kent en waarin je geen beroep 

kunt doen op je eigen gebaren en gewoontes. 

 

4. Nagesprek 

Nadat u de voorstelling heeft bezocht met uw klas is het slim om binnen een week 

een nagesprek te houden over de ervaring die de leerlingen gehad hebben. In de 

opdracht staan eventuele vragen die gesteld kunnen worden in het nagesprek. 
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UITLEG BIJ DE EDUCATIEVE OPDRACHTEN 

BELANGRIJK: DE THEATERREGELS  

Om de voorstelling zo prettig mogelijk te laten verlopen voor alle leerlingen, 

leerkracht en de acteurs, zijn hieronder vijf basisregels voor in het theater 

beschreven. Het is fijn als deze met de klas worden doorgenomen, zodat zij weten 

wat er van hen verwacht wordt in het theater. Natuurlijk is het ook goed om te 

bespreken wanneer iedereen stil is, en wanneer er applaus wordt gegeven. 

 

Theaterregels: 

• Tijdens de voorstelling blijf je rustig op je stoel zitten (dus niet naar de wc of 

eerder weg) 

• Telefoons gaan uit voor je de zaal binnen gaat.  

• Geen foto’s en/of filmpjes maken tijdens de voorstelling. 

• Geen eten of drinken mee naar binnen en/of opeten/drinken. 

• Geen dingen vasthouden (sleutels etc.). Alles graag in de tas, jas of broekzak 

stoppen.  
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OPDRACHT 1: IK → Kunst en de binnenwereld van de mens 

Vragenlijst 

  

Benodigdheden:  Pen, papier, vragenlijst (bijlage 1) 

Duur:    15-25 min (afhankelijk van duur gesprek) 

Doel: Onderzoek naar ‘wat is kunst?’ en de binnenwereld van 

de leerling. 

  

In de bijlage vindt u een vragenlijst. U kunt deze lijst kopiëren voor alle leerlingen, of 

u leest de vragen voor en de leerlingen schrijven de antwoorden op. Het is belangrijk 

dat alle leerlingen dit individueel invullen en dat ze zich vrij voelen om zo open 

mogelijk te antwoorden. Geef de leerlingen eventueel allemaal een eigen plekje in 

de klas of op de grond. Ook is het de bedoeling dat alle vragen worden ingevuld. 

Geef de leerlingen een tijdsindicatie zodat ze aan alle vragen toekomen. Na het 

invullen van de vragenlijst, vraag je als leerkracht wat de leerlingen van de vragen 

vonden en wat ze opviel aan de vragen. 

  

De leerlingen hoeven geen antwoorden voor te lezen als ze dat niet willen. Wel kan 

het interessant zijn om te bespreken of ze op nieuwe ideeën zijn gekomen. Zijn er 

dingen die bij iedereen overeenkomen of zijn er juist veel verschillen?  

  

OPDRACHT 2: JIJ → Wie ben je van buiten en van binnen? 

Tekenopdracht 

  

Benodigdheden:  Kader binnenwereld (bijlage 2), stiften, krijtjes, potloden, 

 verf. (of gebruik collagetechnieken met oude tijdschriften, 

 plakband, lijm, scharen, kranten, gekleurd papier etc.) 

Duur:    45 – 60 min (± 20 minuten portret/ 20 minuten     

 binnenwereld / 20 minuten expositie bekijken) 

Doel: Het maken van een portret van een ander, het proberen 

weergeven van de eigen binnenwereld in een kunstwerk, 

en het analyseren van de combinatie van zowel de 

buitenkant als binnenkant van een mens in een 

kunstwerk. 

  

Deel 1: portretten buiten- en binnenwereld 

De kinderen worden in duo’s verdeeld. Elk kind maakt twee kunstwerken. Eerst 

maken ze een portret van hun duopartner, dat mag heel realistisch of juist heel 

abstract zijn. Ze kunnen zich laten inspireren door de sfeer die iemand uitstraalt en 

de kleuren die bij iemand passen. Als je naar de ander kijkt, zie je dan veel rechte 

lijnen of juist sierlijke bewegingen? Vervolgens maakt elk kind een kunstwerk over 

hoe zijn of haar eigen binnenwereld eruitziet. Met kleuren en vormen proberen de 
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kinderen de sferen, gevoelens, gedachtes etc. die zijn van binnen hebben, weer te 

geven in een tekening of schilderij. 

  

Deel 2: expositie (optioneel) 

Hang alle kunstwerken per leerling op in de klas. Bovenaan hangt steeds het portret 

van de persoon en daaronder de binnenwereld van diezelfde leerling. Nu is dus de 

binnen- en buitenkant van iemand te zien. 

  

De kinderen lopen door de klas en bekijken elkaars kunstwerken. Tijdens of na de 

expositie kan er een gesprek plaatsvinden over ieders bevindingen. Vragen die 

daarbij kunnen worden gesteld zijn:  

  

• Vind je de kunstwerken van de buiten- en binnenwereld bij elkaar passen? 

• Waarom wel of niet? En waar komt dat door? 

• Welke gevoelens krijg je bij de binnenwereld?  

• Wat zie je er in? 

• Wat voor nieuws ontdek je over iemand als je naar zijn of haar kunstwerken kijkt?  

OPDRACHT 3: WEI → De andere kant van het verhaal 

Doe- opdracht 

  

Benodigdheden:  kranten/ tijdschriften, scharen, papier en pen. 

Duur:    30 - 60 min  

Doel:  Verhalen of situaties vanuit verschillende hoeken 

 benaderen en verder kijken dan het (platte) gegeven dat 

 je in een bericht leest. 

  

Verdeel de klas in groepjes van 3 of 4 personen. 

Verzamel diverse kranten en tijdschriften, met verschillende soorten berichten. 

Leg kort aan de klas uit wie Claude Monet was en laat eventueel de trailer zien van 

de voorstelling: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J6BI6yftq_w&t=1s 

 

Vertel aan de klas dat jullie een ‘rechtbank’ na gaan spelen, en leg uit wat een 

rechtbank, rechter, advocaat en eventueel officier van justitie is. 

Lees het volgende tekstje voor: 

 

Toen Claude Monet in Zaandam aankwam, werd hij door de politie in de gaten 

gehouden. Hij was namelijk geen Nederlander en ze wisten niet wat hij hier precies 

kwam doen. Zoveel jaren later is bekend dat hij hier kwam om onze mooie luchten te 

schilderen, en zijn we ontzettend blij wat hij hier allemaal heeft gedaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=J6BI6yftq_w&t=1s


9 
 

Monet had in 1871 niemand die het voor hem op kon nemen. Ook in deze tijd zijn er 

mensen die mogelijk verkeerd begrepen worden. Tegenwoordig worden er snel 

oordelen geveld over mensen, terwijl hij of zij zaken anders bedoeld heeft en zich 

niet altijd kan verdedigen. 

 

Laat ieder groepje een nieuwsbericht zoeken waarvan zij denken dat de persoon of 

personen waarover het gaat, misschien andere bedoelingen hebben gehad dan in 

het bericht beschreven wordt. Ieder groepje wordt advocaat van hun eigen gekozen 

situatie. Zij gaan deze persoon of situatie verdedigen door de andere kant van een 

situatie te belichten. De andere groepjes in de klas zullen de groep advocaten 

vragen stellen, en telkens is er 1 groepje dat voor rechter mag spelen. Zij zullen 

beslissen of de advocaten gelijk hebben en het bericht dus zal moeten veranderen. 

 

Voorbeelden van krantenberichten: 
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OPDRACHT 4: Nagesprek 

Praten met de klas na de voorstelling 

  

Benodigdheden:  kringopstelling 

Duur:    ± 30 min. (valt te verlengen en verkorten) 

Doel:    Het gezamenlijk verwerken en bespreken van de  

    theaterervaring 

  

Neem de klas weer even mee naar de dag dat jullie naar het theater gingen 

en de voorstelling zagen. Vraag de klas na te denken over het stuk, stel ze 

(bijvoorbeeld) deze vragen: 

 

● Wat viel jou het meeste op aan de voorstelling? 

● Wat kun je je nog het beste herinneren? (beeld/ tekst/muziek/situatie) 

● Was dat leuk of niet? Waarom wel/niet? 

● Wat vond je van de kunst en de kunstenaar?  

● Hoe heb je de beelden ervaren die hij maakte? 

● Was de kunstenaar echt aanwezig? Zagen Stefanie en Aron hem? Wie was 

hij? 

● Wat vond je van Stefanie? Wat vond zij moeilijk? Op welk moment kon je haar 

begrijpen? 

● Wat vond je van Aron? Wat vond hij moeilijk? Op welk moment kon je hem 

begrijpen? 

● Wat voor vrienden zijn Aron en Stefanie volgens jou? 

● Vond je een situatie of gevoel in de voorstelling herkenbaar? Hoe kwam dat? 

● Waarom begrepen Aron en Stefanie elkaar uiteindelijk steeds minder? 

Waardoor kwam dat volgens jou? 

● Hoe kwamen ze uiteindelijk weer tot elkaar? Is het volgens jou goed 

gekomen? 

● Welk moment had jij anders gedaan dan Aron of Stefanie? Waarom? 

● Wat betekent “Taal is een soort van tweedehands verhaal”? 

● Wat heeft de kunstenaars betekent voor Aron en Stefanie? En wat voor hun 

vriendschap? 

● Was de voorstelling een spreekbeurt of niet? Waarom denk je dat?  

 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie en aanvullingen op het lesmateriaal. Print 

en/of kopieer het zo nodig voor uw leerlingen. 
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 BIJLAGEN 
 

 

 

 

 

BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 

  

1. Ben je wel eens naar een museum geweest? Omschrijf de kunst die je daar gezien 

hebt (bijvoorbeeld: kleuren, vormen, beelden, verhaal). 

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 

  

2.           Heb je wel eens een schilderij gezien dat je heel erg mooi vond? Waarom vond je 

dat zo mooi? En een schilderij dat je heel lelijk vond? Waarom vond je dat lelijk? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 

  

3.           Moet kunst altijd te begrijpen zijn, volgens jou? Of mag je er ook zelf iets bij 

verzinnen? Waarom vind je dat? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 

  

4.           Wat kun je met een kunstwerk zeggen wat met woorden niet te zeggen valt? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 

  

5.      Wat maakt een mens, voor jou, bijzonder? Wat diegene heeft meegemaakt? Of de 

talenten die iemand heeft? Waarom vind je dat? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 
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6.           Heb je wel eens het gevoel gehad dat mensen jou niet zagen of dat je helemaal 

niet opviel? Hoe voelde dat? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 

  

7.           Heb je wel eens het gevoel gehad dat iedereen jou in de gaten hield? Hoe voelde 

dat? Was het terecht of onterecht dat er op je gelet werd? Waarom? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 

  

8.       Heb jij dingen meegemaakt waar je liever niet over praat? Waarom is dat? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 

   

9.      Kun je een ander exact uitleggen wat je van binnen voelt? Waarom wel/niet? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 

 

10.      Wat doe jij als je beste vriend(in) je niet meer begrijpt? 

  

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......... 
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BIJLAGE 2: KADER PORTRET & BINNENWERELD 

Naam: 
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  TOT SLOT 

 

 

 

 

Theater WEI is erg benieuwd naar reacties op ons educatief materiaal. Op die 

manier krijgen wij inzicht in hoe ons materiaal wordt ontvangen en behandeld en 

kunnen wij zo nodig opdrachten aanscherpen en uitbreiden. Mocht u vragen of 

opmerkingen over het materiaal hebben of wellicht leuke foto’s van het eindresultaat 

van de opdrachten hebben gemaakt, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om deze 

reacties naar ons te mailen of naar ons op te sturen? Daar zou u ons een groot 

plezier mee doen.  

 

Wij wensen u veel plezier en succes met het materiaal. Hopelijk tot ziens bij de 

voorstelling!  

 

 

Vriendelijke groet, 

Theater WEI 
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LESBRIEF  

 

Tekst en inhoud: Shanna Chatterjee en Rik Eckhardt / Vormgeving: Nadine 

Kokkelkoren en Nikki Kracht  

 

Reacties, foto’s of opmerkingen educatief materiaal graag mailen naar: 

publiciteit@thdewei.nl 

 

“Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder” 

 

Tekst en regie: Shanna Chatterjee / Spel: Sanne Maas & Roben Mitchell / 

Kunstenaar: Gerard de Bruijne / Muziek: Rik Eckhardt / Decor: Theo Tienhoven / 

Kostuums: Margriet van As / Zakelijk leiding: Toon Verheugen  

 

Informatie en boekingen: Buro Bannink Burgemeester Bosstraat 46, 3043 GD 

Rotterdam | Tel: 010 476 96 6806 12321924 | info@burobannink.nl 

 

Met dank aan Gemeente Zaanstad, Lira Fonds, Duyvis, Prins Bernhard 

Cultuurfonds, VSB en Gerrit Blaauw fonds. 

mailto:publiciteit@thdewei.nl
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