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Beste leerkracht, 

Wat leuk dat je aan de slag gaat met de handleiding van het OKVO Basismenu! De zes 
professionele culturele instellingen in Oss hebben een prachtig programma gemaakt waarin 
je leerlingen een culturele instelling bezoeken en kennis maken met een van de disciplines: 
beeldende kunst, literatuur, muziek, drama, audiovisueel, cultureel erfgoed en dans. 
Het Basismenu biedt jouw leerlingen een stevige fundering binnen zijn of haar culturele 
ontwikkeling. 

In deze handleiding vind je alles wat je nodig hebt om goed voorbereid de culturele instelling
te bezoeken. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij 
of een van de culturele instellingen. Wij helpen je graag verder.

Namens alle culturele instellingen, veel plezier en inspiratie gewenst!  

Janne Pisters, coördinator OKVO

Raadhuislaan 10 - 5341GM Oss - info@okvo.nl - www.okvo.nl - tel: 0412-842019

Het Basismenu van OKVO voorziet in:

• De kerndoelen van de leergebieden kunstzinnige oriëntatie (54,55,56), oriëntatie op jezelf 

en de wereld (51,52,53) en Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs (1,5,9).

• Drie vermogens van de Cultuurloper: onderzoekend vermogen, creërend vermogen en 

reflecterend vermogen. 

Wil jij meer OKVO op jouw school? Dat kan met het plusmenu. Zie www.okvo.nl

VOORWOORD
Handleiding OKVO

https://www.okvo.nl/index.php/kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/aanbod-plusmenu
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INLEIDING
De voorstelling/activiteit

In het Basismenu voor groep 1-2 wordt de discipline theater behandeld. De kinderen bezoeken een 

theatervoorstelling in de Marag Zaal van theater De Lievekamp. Van oudsher staat Marag in Oss bekend 

als een poppentheater en heerst er nog steeds de gedachte dat er alleen poppenvoorstellingen te zien 

zijn. Theater De Lievekamp heeft de zaal echter zo aangepast dat er ook andere voorstellingen kunnen 

spelen en we kinderen kennis kunnen laten maken met alle prachtige facetten van jeugdtheater. Dit jaar 

presenteren wij Beestenboel van Hilbert Geerling in het OKVO Basismenu.

Beestenboel, door Hilbert Geerling
Vandaag is een bijzondere dag: de dierentuin van Hilbert wordt officieel geopend en dat nog 
wel door de burgemeester zelf. Hilbert is er best een beetje zenuwachtig voor. Vooral omdat 
er een klein probleempje is… Er zijn nog helemaal geen dieren! Gelukkig verzint Hilbert een 
oplossing. Hij tekent alle dieren op grote stukken papier en dan doen we gewoon alsof ze echt 
zijn. Met een beetje fantasie lukt dat best.

Hilbert vertelt over ieder dier een verhaal. Van een paard dat liever een zebra wil zijn tot een 
olifant die de hele dag loopt te poepen, terwijl de papegaai er de hele tijd doorheen schreeuwt. 
Als onze fantasie op hol slaat, ontsnapt er misschien wel een tijger. Nu maar hopen dat de 
burgemeester ook een beetje fantasie heeft…

Hilbert is van oorsprong leraar. Maar na een aantal jaren les te hebben gegeven, kon hij de 
verleiding van het theater niet weerstaan. Hij specialiseerde zich hierbij uiteraard in het maken 
van voorstellingen voor kinderen. 
Hilbert begon als goochelaar. Gewoon, zoals we goochelaars kennen; gestoken in een net 
pak, een serie trucjes vertonend, het publiek applaudisseerde en klaar. Maar deze aanpak 
bevredigde hem niet. Hij zocht en vond een nieuwe weg binnen de goochelwereld. Een weg 
vol verhalen. Hij ontdekte dat er in verhalen misschien wel meer magie en meer kracht zit dan 
in een goocheltruc. En dat er, als je die kracht en magie van verhalen weet te combineren met 
goochelkunsten, iets nieuws ontstaat: magisch jeugdtheater!
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Bereikbaarheid
• De voorstelling vindt plaats in theater Marag. Dit bevindt zich aan de achterzijde van 

theater De Lievekamp, aan het zogenoemde Maragpleintje.
• Er is een Kiss & Ride mogelijkheid achter Marag en de bibliotheek. Wij verzoeken alle 

ouders/begeleiders niet te parkeren vóór de hekjes bij Marag (achterzijde Lievekamp). 
Parkeren is mogelijk op de parkeerplaatsen aan de achterzijde van theater De Lievekamp 
(let op: betaald parkeren).

De voorstelling
• Het bezoek aan de voorstelling duurt ca. 50 minuten. 
• Ouders kunnen de voorstelling niet bekijken in verband met de zaalcapaciteit in Marag. Zij 

kunnen de kinderen na de voorstelling weer ophalen. Ouders die willen blijven, ontvangen 
we graag in de nieuwe Huiskamer voor een kopje koffie of thee. 

• Zorg dat je ruim op tijd bent, zodat we op tijd kunnen beginnen met de voorstelling.
• Bij aankomst bij de Marag Zaal worden jullie ontvangen door een medewerker van theater 

De Lievekamp. Deze medewerker begeleidt ook de plaatsing van de kinderen in de zaal.
• De kinderen kunnen hun jassen ophangen in de hal.
• Na het ophangen van de jassen is er gelegenheid om gebruik te maken van de toiletten. 

Tijdens de voorstelling kunnen de kinderen niet naar het toilet.
• Er kunnen ook kinderen van andere scholen komen kijken naar deze voorstelling. 
• Er mag niet gegeten of gedronken worden in de theaterzaal.
• Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij er tijdens de voorstelling op toezien dat alle 

kinderen in de zaal kunnen genieten van de voorstelling.

Het is fijn als de kinderen goed voorbereid worden op het theaterbezoek en vooraf al weten 
wat ze te wachten staat. Daarom hebben wij ter introductie een video opgenomen in Marag. 
Klik hier om direct naar de video te gaan.

Evaluatie
• We vinden jouw mening belangrijk. Vul daarom na afloop van het bezoek de evaluatie in. Zo 

verbeteren we ieder jaar ons OKVO programma! 
• De evaluatie kun je vinden op de website bij de pagina van jouw groep.  

Vragen?
Heb je vragen over de voorstelling, neem dan contact op met Lobke van der Sanden:
T (0412) 667 690 -  E educatie@lievekamp.nl

https://www.youtube.com/watch?v=Byjg5qsJBtg
mailto:educatie%40lievekamp.nl?subject=OKVO%20De%20Wolkenfabriek
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LES 1
Voorbereiding op het thema

In Beestenboel komen een heleboel verschillende dieren voor die allemaal in de dierentuin 
wonen. Kennen de kinderen deze dieren allemaal? Zijn ze zelf wel eens in de dierentuin 
geweest? Met deze les bereiden de kinderen zich voor op de voorstelling door zich te 
verdiepen in de dierenwereld en alle kenmerken die bij verschillende dieren horen. Daarnaast 
leren ze het verschil tussen goochelen en toveren. 

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: digibord om een filmpje te laten zien, eventueel plaatjes van dieren 
Voorbereidingstijd: 5 minuten
Lestijd: 20 minuten
Kerndoel: 56

ONDERDEEL 1: DIEREN
Ga met de kinderen in de kring zitten en vraag wie er wel eens in een kinderboerderij of 
dierentuin is geweest. Welke dieren hebben ze daar gezien? De kinderen noemen ongetwijfeld 
een heleboel dieren, maar in de voorstelling spelen de tijger, olifant, zebra en papegaai een 
grote rol. Voeg deze dus zelf nog toe als de kinderen ze niet noemen. Als er kinderen zijn die 
deze dieren niet kennen, is het handig om op het digibord een plaatje op te zoeken van de 
dieren.

ONDERDEEL 2: GOOCHELEN OF TOVEREN?
Dit kringgesprek kan worden gebruikt om te ontdekken wat de leerlingen al weten over 
goochelen en toveren. 
• Wie heeft er wel eens een goochelaar in het echt gezien?
• Wat gebeurt er in een goochelshow?
• Wie kan er zelf een goocheltruc?
• Wat is het verschil tussen goochelen en toveren?

Het is vrij ingewikkeld om het verschil tussen goochelen en toveren te begrijpen. Maar wel heel 
leuk om te proberen dit met je leerlingen te bespreken. In essentie: Toveren kan niemand! Echt 
helemaal niemand! Alleen in sprookjes en verhalen. Goochelen kan iedereen. Je doet dan alsof 
je tovert, maar je tovert helemaal niet, want stiekem gebruik je een trucje.

Als voorbeeld kun je het volgende fragment bekijken, waar Hilbert op bezoek is bij Zappelin:
https://www.youtube.com/watch?v=UNw50BuTwp0

https://www.youtube.com/watch?v=UNw50BuTwp0
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ONDERDEEL 3: DE BURGEMEESTER
In de voorstelling speelt de burgemeester een belangrijke rol. Sterker nog, Hilbert zal één van 
de kinderen vragen om als burgemeester op te treden op het podium. We willen graag dat het 
een verrassing is voor de kinderen, dat één van hen misschien naar voren mag komen. Maar 
het zou wel fijn zijn als in de klas al besproken wordt wat een burgemeester precies is en doet.  

ONDERDEEL 4: DE TOVERSPREUK
Tijdens de voorstelling heeft Hilbert een spreuk nodig om iets weg te toveren. Het zou leuk zijn 
als de leerlingen hiervoor een spreuk hebben bedacht. Wie kent er een spreuk die al bestaat? 
En kunnen we er misschien zelf ook eentje bedenken?
Onthoud de spreuk goed, zodat jullie Hilbert je spreuk kunnen vertellen tijdens de voorstelling.
N.B. als er meerdere scholen/klassen op bezoek zijn, zal Hilbert de spreuken verzamelen en 
gebruiken in de voorstelling.

ONDERDEEL 5: EXTRA KNUTSELOPDRACHT
Deze opdracht kan los van het klasgesprek uitgevoerd worden en is een leuke voorbereiding 
op de voorstelling, maar niet noodzakelijk. In de goochelwereld wordt veel gebruik gemaakt 
van toverstafjes. De meeste goochelaars hebben een zwart met witte toverstaf, maar dat hoeft 
natuurlijk niet. Met de kinderen kun je een les besteden aan het maken van hun eigen toverstaf 
met alle kleuren en materialen die je maar kunt bedenken. De toverstaf zou je mee kunnen 
nemen naar het speellokaal wanneer je les 2 gaat uitvoeren. De stafjes komen van pas bij 
opdracht 4, waarbij de kinderen elkaar in dieren gaan veranderen.
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LES 2
Voorbereidend: Spelopdrachten

Deze voorbereidende les is een spel-les waarin de kinderen niet alleen leren over dieren en 
goochelen, maar het ook ervaren door het zelf uit te voeren en uit te beelden. Het is handig om 
de les in een lege ruimte, zoals een speellokaal te doen.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: lege ruimte, tamboerijn of trommel
Voorbereidingstijd: 10 minuten
Lestijd: 30 minuten
Kerndoelen: 54

WARMING-UP: DE ZEBRA
Alle kinderen zoeken een plekje in de zaal. De kinderen mogen door de hele ruimte bewegen 
als een echte zebra, alleen de leerkracht geeft aan hoe hard de zebra gaat. Met een 
tamboerijn, trommel of ander instrument (of klap in je handen) geef je aan of de zebra in galop 
door de zaal gaat, of hele kleine nette dressuurpasjes maakt. De kinderen mogen even lekker 
in beweging komen en de hele ruimte gebruiken, voor ze naar de volgende opdracht gaan. 

OPDRACHTEN

Opdracht 1: De olifant
Olifanten zijn grote zware beesten. Hoe voelt het om net zo zwaar te zijn als een olifant? En 
hoe is het als alleen je arm of je voet zo zwaar wordt?
De kinderen staan weer verspreid in de ruimte. 
• Eerst lopen en sjokken ze door de hele zaal alsof ze een hele grote zware olifant zijn. 
• Daarna noemt de leerkracht steeds één lichaamsdeel dat heel zwaar wordt. Hoe verplaats 

je dan door de zaal? Denk aan armen, benen, handen, voeten, hoofd maar ook aan de 
elleboog, oor, of haren. 

• Als het goed gaat kun je proberen om twee lichaamsdelen zwaar te maken. Dit vraagt 
behoorlijk wat inlevingsvermogen en coördinatie van de kinderen, wat een leuke uitdaging 
kan zijn!
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Opdracht 2: de papegaai
Papegaaien staan er om bekend dat ze heel vaak anderen nadoen. Dat gaan we in deze 
opdracht ook doen. De kinderen staan in tweetallen tegenover elkaar. 
• De leerkracht wijst aan wie van de twee de papegaai is en wie de oppasser van de 

dierentuin.
• De oppasser maakt een beweging, beeld een emotie uit of gaat in een houding staan.
• Het kind dat de papegaai is, moet dit precies nadoen. 
• Na een tijdje wisselen de rollen en mag het andere kind de papegaai zijn.

Opdracht 3: goochelen
In deze opdracht komen de onderwerpen ‘dieren’ en ‘goochelen’ bij elkaar. Ga met de kinderen 
in een kring zitten. 
• Een kind mag in het midden van de kring komen staan en de leerkracht gebruikt een 

toverspreuk om het kind in een dier te veranderen. 
• Het kind mag als een dier door de kring lopen, vliegen, kruipen of wat dan ook past bij het 

dier. 
• Daarna mag een ander kind of meerdere kinderen tegelijk.
• Je kunt natuurlijk ook alle kinderen tegelijk in een dier veranderen, terwijl ze op hun plek 

blijven zitten. Ze kunnen allemaal een dierengeluid maken of op hun plek een dier uit 
beelden. Of misschien mag één van de kinderen de leerkracht wel veranderen in een dier!

Opdracht 4: goochelen in tweetallen
Deze opdracht is eigenlijk hetzelfde als de vorige opdracht, alleen worden de kinderen weer 
verdeeld in tweetallen.
• De leerkracht wijst aan wie van de twee de goochelaar is.
• De goochelaar mag zijn/haar maatje in elk dier veranderen
• Na een tijdje wisselen van rol

AFSLUITING: DE GROTE VERDWIJNING
In voorbereidingsles 1 heb je met de kinderen een spreuk bedacht om iets weg te toveren. Bij 
deze opdracht ga je de spreuk uitproberen. 

De kinderen staan allemaal voor je en de leerkracht spreekt de spreuk uit, met heel veel 
tovergebaren erbij. Op het moment dat je de spreuk hebt uitgesproken, doe je alsof je de 
leerlingen niet meer kunt zien en ze weg zijn. De kinderen zullen verbaasd zijn en denken dat 
hun spreuk echt werkt! 

Vergeet niet om de kinderen weer terug te toveren, zodat jullie met z’n allen naar het theater 
kunnen komen om jullie verdwijnspreuk met Hilbert te delen!
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LES 3
Reflecterend: Vraaggesprek over de voorstelling

De voorstelling is voorbij, jullie zijn weer terug in de klas. De leerlingen zitten vol met 
indrukken. Die willen ze vast even kwijt. Hieronder vind je een aantal opties die kunnen helpen 
om de voorstelling na te bespreken en te ontdekken wat het met de kinderen gedaan heeft.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: geen
Voorbereidingstijd: 5 minuten
Lestijd: 15 minuten
Kerndoelen: 55

VRAGEN VOOR DE KINDEREN OVER DE VOORSTELLING

De volgende vragen zijn inhoudelijke vragen over de voorstelling, waarin je met de kinderen 
even terug kunt blikken op wat er allemaal is gebeurd in de voorstelling:

• Welke dieren heb je allemaal gezien?
 Papegaai, pinguïns, giraf, paard, zebra, struisvogel, aap, tijger, olifant, krokodil

• Welk eten vindt de papegaai lekker?
 Pinda’s

• Het paard wilde geen paard zijn maar een...?
 Struisvogel (ja, eerst een zebra, maar uiteindelijk een struisvogel)

• Wat deed de olifant?
 Poepen

• Hoeveel poep was er?
 4 grote drollen

• Hoe heet de oppasser van de tijgers?
 Karel

• Wat voor schoenen had Hilbert aan?
 Rubberen laarzen
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Na het behandelen van deze vragen, kun je met de volgende vragen bespreken hoe de 
kinderen het theaterbezoek en deze voorstelling ervaren hebben:

• Heb je gelachen bij de voorstelling? Waarbij?
• Was het ook weleens spannend? Waar kwam dat door?
• Vond je dat er gekke dingen gebeurden?
• Heb je dingen in de voorstelling gezien die ook weleens in het echt gebeuren?
• Zijn er ook dingen die in het echt nooit kunnen gebeuren? Waarom niet?
• Van welk dier hou jij het meest? En van welk dier hou je helemaal niet? Waarom?
• Zou je zelf graag een dier willen hebben? Welk dier?
• Zou je zelf graag een dier willen zijn? Welk dier? 
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OVER
OKVO

BIJ OKVO MAKEN LEERLINGEN KENNIS MET KUNST EN CULTUUR IN OSS!
Alle kinderen in Oss zouden een kans moeten krijgen om kennis te maken met de wereld van 
kunst en cultuur. Daarom werken alle culturele aanbieders in Oss in een partnerschap samen 
met het primair onderwijs om dit doel te bereiken. 

Met het OKVO Basismenu: 
1. Komen leerlingen gedurende hun gehele basisschoolperiode in aanraking met alle 

disciplines: drama, muziek, dans, cultureel erfgoed, literatuur, beeldende kunst en 
audiovisueel.

2. Gaan de leerlingen op bezoek bij alle culturele instellingen in Oss.
3. Worden de docenten voorzien van hoogkwalitatief lesmateriaal.
4. Worden de docenten ondersteund in kennis over cultuureducatie door middel van 

onderwijsbijeenkomsten.
5. Is aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld en 

Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs voldaan wanneer het Basismenu is 
doorlopen.

Scholen zijn al jarenlang erg tevreden over OKVO (samenwerking, organisatie en    
uitvoering) en geven gemiddeld een 7,6!

PARTNERS
OKVO is een samenwerkingsverband van lokale culturele instellingen:
Bibliotheek Oss, Groene Engel, Theater De Lievekamp, Museum Jan Cunen, Muzelinck en
Stadsarchief Oss.

COLOFON

Redactie en coördinatie:
OKVO, Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs i.s.m. Theater De Lievekamp

Subsidiëring: Gemeente Oss
Vormgeving: 2VORM grafisch ontwerp studio

Oss

https://www.okvo.nl/index.php/kerndoelen
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