
DANSVOORSTELLING voor groep 4 verzorgd door:

Muzelinck, Centrum voor de Kunsten en Dansstorm Oost

NATUURlijk



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 één van de culturele instellingen. Wij helpen je graag verder.

Namens alle culturele instellingen, veel plezier en inspiratie! 

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 het leergebied kunstzinnige oriëntatie (54,55,56).

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

Binnenkort ga je met jouw klas naar de dansvoorstelling “NATUURlijk” kijken. Om de leerlingen goed 

voor te bereiden op deze dansvoorstelling in het theater is deze handleiding ontwikkeld. De handleiding 

bestaat uit een aantal opdrachten die met de klas behandeld kunnen worden en hier vind je informatie 

over de dansvoorstelling “NATUURlijk” van de dansgroep “Dansstorm Oost”.

Deze handleiding is noodzakelijk als voorbereiding en verwerking van de voorstelling, wanneer deze niet 

behandeld is, zullen de kinderen deze voorstelling als abstract ervaren. Tenslotte is dans als theatervorm 

niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Het ‘vertellen’ zonder tekst is kenmerkend voor dans. In deze 

voorstelling wordt dus niet gesproken. Wel zullen de dansers na de les een aantal vragen stellen aan de 

kinderen en mogen de kinderen ook wat vragen stellen aan de dansers. 

Dansworkshop die aansluit bij de voorstelling
Bij deze voorstelling kun je via het OKVO-Plusmenu een dansles afnemen die aansluit bij het 
thema van de voorstelling. Deze dansles zal dan aansluitend vóór of na de voorstelling in 
Muzelinck gegeven worden. Voor afname van deze workshop kun je contact opnemen met 
angelique.alma@muzelinck.nl.

De dansvoorstelling “NATUURlijk” van Dansstorm Oost
NATUURlijk neemt je mee op een bijzondere reis door de natuur. Vliegend door het wolkendek, 
zwemmend onder water en dansend tussen groene bladeren ervaar je hoe het is in de natuur. 
Maar het landschap verandert. Er komen steeds meer wegen, er komt meer afval, bomen 
worden gekapt en de zee spoelt over het land. Wat kunnen we doen om de natuur te 
behouden? Met de hulp van kinderen worden oplossingen gezocht. Zij schrijven hun ideeën 
op, die door middel van flessenpost in de voorstelling worden verwerkt.

mailto:angelique.alma%40muzelinck.nl?subject=
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Van bovenaf worden filmbeelden geprojecteerd op een witte dansvloer. De dansers dansen 
met, tussen en in de natuur. Als publiek zit je om deze dansvloer heen en in de zaal.

LET OP!
Na afloop van de voorstelling is er een nagesprek met de dansers en de kinderen in de zaal. 
De dansers gaan daarin verder op de voorstelling; wat hebben ze gezien, waar gaat het over 
etc. Daarnaast wordt ook de flessenpost besproken die de kinderen hebben geschreven en 
ingeleverd. De kinderen mogen ook een vraag stellen aan de dansers. 

 
Trailer van de voorstelling
Bekijk de trailer van de voorstelling “Natuurlijk” op de website van OKVO.

Choreografie en dans: Julia Dieckmann, Judith Naber en Marlies Weeting.
Meer informatie over de dansgroep: www.dansstormoost.nl

https://okvo.nl/index.php/basismenu/groep-4
http://dansstormoost.nl
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Data
• Data: 18 & 19 maart 2019. Het rooster van de voorstellingen is te vinden op www.okvo.nl 
• Locatie: Muzelinck, Zaal: De Linck, Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss

Organisatie rondom de voorstelling
Een bezoek aan een theater is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Niet altijd beseffen 
kinderen dat theater iets anders is dan televisie en dat je hier stil moet zijn. Het is belangrijk 
dat je als docent de leerlingen, voordat zij het theater bezoeken, op de gedragsregels 
attendeert. Dat kan je doen door het volgende filmpje te laten zien: “Welkom in het Theater” 

Aandachtspunten voor u, de ouders en de leerlingen
• Parkeren: parkeer de auto’s op de parkeerplaats achter Muzelinck (betaald parkeren!!!) of 

zet de kinderen aan de voorkant af.(kiss en ridestrook)
• Ouders mogen soms de zaal in maar dan moeten ze eerst afwachten of er nog plaats is 

nadat alle kinderen in de zaal zitten. Meld de ouders even aan bij de balie wanneer zij 
willen kijken in de zaal. Mocht er eventueel toch nog plaats zijn, dan worden de ouders 
uitgenodigd te komen kijken door een medewerker van Muzelinck. Maar we kunnen niet 
van tevoren garanderen dat er plaatsen vrij zijn voor de ouders. 

• Als er geen plaats meer is kunnen de ouders in de foyer van Muzelinck wachten en een 
kopje koffie of thee drinken. 

• Kom op tijd, maar niet veel te vroeg en houd ook rekening met de tijd die het kost om een 
eventuele parkeerplaats te vinden en vanaf daar naar Muzelinck te lopen. Er zijn meerdere 
scholen voor één voorstelling gepland, dus het kan druk worden op de parkeerplaats. 

• De groepen verzamelen zich buiten, voor de ingang van Muzelinck. Zodra een groep 
compleet is meldt de leerkracht dat bij de medewerker van Muzelinck.

• De kinderen mogen hun jas niet meenemen in de zaal maar moeten de jas ophangen in de 
garderobe. Er hangt een bordje met de naam van de school boven de kapstok zodat de 
jassen weer makkelijk teruggevonden kunnen worden. Bij de garderobe is er voor aanvang 
de mogelijkheid om naar het toilet te gaan.

• De kinderen worden door een medewerker van Muzelinck naar hun plaats gebracht. Laat 
de kinderen aansluiten zodat er geen lege stoelen overblijven.

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 Angelique Alma:
T (0412) 623 727 -  E angelique.alma@muzelinck.nl

http://www.okvo.nl
https://vimeo.com/kunstgebouw/welkom
mailto:angelique.alma%40muzelinck.nl%20?subject=


7 GROEP 4  |  DANS

LES 1
Voorbereidend: De dansvoorstelling

Met deze les bereid je de kinderen voor op de dansvoorstelling. De les bestaat uit een aantal 
filmpjes die via het digitale schoolbord bekeken kunnen worden. Daarna vindt er een gesprek 
plaats over de discipline dans en het thema van de voorstelling. Het is belangrijk om dit 
gesprek te voeren met de klas omdat het thema van de voorstelling dan veel beter tot zijn 
recht komt en voor de kinderen de voorstelling beter te begrijpen is.

De filmpjes vind je op: www.okvo.nl (basismenu > groep 4 > dans / lesmateriaal)

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: Digibord, filmpjes via de OKVO-site en papier voor de flessenpost
Lestijd: ongeveer 45 minuten
Kerndoel: 56

INTRODUCTIE MET DE KINDEREN
Vertel de kinderen dat ze binnenkort naar de DANS-voorstelling “NATUURlijk” gaan kijken: 
De voorstelling gaat over de natuur en hoe je de natuur zou kunnen beschermen. Van bovenaf 
worden filmbeelden geprojecteerd op een witte dansvloer. De dansers dansen met, tussen en 
in de natuur.

Het is niet nodig voor de dansers om te praten. Het gevoel,
het verhaal en de sfeer van de voorstelling wordt verteld door
de bewegingen, de dans en de beelden. 

Het is niet erg als je niet alles begrijpt want het is geen opeen-
volgend verhaal maar de dansers willen je meer een indruk
geven over het thema “de natuur”en over de veranderingen in
de natuur door het gedrag van de mensen. Je mag dus je eigen
fantasie gebruiken bij het kijken naar deze voorstelling.

https://okvo.nl/index.php/basismenu/groep-4
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KLASSENGESPREK OVER DANS (10 minuten)
Bespreek met de leerlingen de volgende punten: 
• Wie kijkt er wel eens naar een dansoptreden of wie danst er wel eens?
• Waar zie je dat dansoptreden? (op t.v: Dance dance dance, So you think you can dance, 

Holland got talent, bij de dansschool waar je les hebt, op de weekafsluiting of in het 
theater)

• Waar dans jij wel eens? (feestjes, thuis op de muziek, in de dansschool).
• Wat voor soorten dans ken je?
• Wie kijkt er nooit naar dans, wie danst er nooit? Waarom niet?
• Wat denk je, als je aan ‘dansen’ denkt?
• Wie verzint er zelf wel eens dansen?
• Kan je ook een verhaal vertellen zonder praten maar door alleen te dansen/bewegen?

FILMPJE 1: EVEN VOORSTELLEN
Bekijk met de leerlingen het eerste filmpje: NATUURlijk #1 Even voorstellen. Hierin stellen de 
dansers zich voor en vertellen ze waar de voorstelling over gaat.

FILMPJE 2: FLESSENPOST
Bekijk met de leerlingen het tweede filmpje: NATUURlijk #2 Flessenpost! Hierin zie je een korte 
uitleg van de natuurproblemen en een opdracht voor het schrijven van flessenpost.

Voer de opdracht uit die beschreven wordt in het 2e filmpje: 
• Schrijf op een briefje hoe jij mee kan helpen om de natuur te beschermen (bv door de kraan 

dicht te draaien bij het tanden poetsen)
• Schrijf daarnaast in één zin op wat jij leuk of fijn vindt om te doen in de natuur. (bv hutten 

bouwen)

Let op! Schrijf de flessenpost op oud papier of schrijf alle wensen van de hele klas op 1 papier 
zodat we geen extra afval maken. De brieven worden bij binnenkomst in het theater verzameld.

FILMPJE 3: DE REGELS VAN HET THEATER
Wat kun je verwachten als je naar een voorstelling in het theater gaat? Wat zijn theaterregels 
eigenlijk? Bekijk klassikaal het filmpje de regels in het theater. Kijk na het filmpje of de kinderen 
een paar regels hebben onthouden.

https://okvo.nl/index.php/basismenu/groep-4
https://okvo.nl/index.php/basismenu/groep-4
https://okvo.nl/index.php/basismenu/groep-4
https://okvo.nl/index.php/basismenu/groep-4
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LES 2
Voorbereidend: Dansles

Voor de danslessen heb je de gymzaal nodig. De kinderen dragen kleding waarin ze zich 
makkelijk kunnen bewegen; bijvoorbeeld hun sportkleding die ze in de gymlessen dragen.
Zorg voor een muziekinstallatie die genoeg volume heeft voor de betreffende ruimte. Alle 
muziekstukjes en filmpjes die in deze lessen worden gebruikt, hebben een nummer en kun 
je downloaden of afspelen via de OKVO-site: (basismenu > groep 4 > lesmateriaal). In de 
handleiding staat per opdracht duidelijk aangegeven welk muzieknummer of filmpje je nodig 
hebt.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: gymzaal/speelzaal, cd-speler met aansluiting voor mp3 speler of usb-stick
Lestijd: ongeveer 45 minuten tot een uur
Kerndoelen: 54 en 55

OPDRACHT 1: BEWEEG DOOR DE NATUUR
>> Muziek: nummer 1
>> Het doel van deze opdracht is dat de leerlingen zelf een beweging bedenken op de muziek
 en zich kunnen inleven in verschillende situaties.

Opdracht 1: 
De kinderen staan in het bos op een smal, lang kronkelweggetje. Ieder op zijn eigen, smalle 
pad. Er liggen allemaal takken, boomstammen, prikkelstruiken, modder, diepe kuilen op 
het pad. Bedenk een aantal bewegingen/pasjes om over dit pad te lopen. Bijvoorbeeld 
door met grote sprongen over de kuilen en over de riviertjes te springen, balancerend over 
een boomstam, stampend door de modder, bukkend onder de takken door, hoog over de 
prikkelstruiken en het hoge gras heen stappen over grote keien lopen, snel rennen omdat je 
achterna wordt gezeten door een wild zwijn… enz.
Doe muziek 1 aan en laat alle kinderen tegelijk bewegen door de zaal, kriskras door elkaar. 
Benoem daarna een aantal bewegingen die je hebt gezien en kijk of het klopt met het idee van 
het kind. Misschien kan je een aantal bewegingen uitkiezen die de klas dan met zijn allen nog 
eens tegelijk doet.

Opdracht 1a:
Maak een lange rij, alle kinderen staan met hun gezicht gericht naar de voorste in de rij. Het 
voorste kind kiest één beweging uit waarmee hij over het smalle paadje beweegt. De andere 
kinderen volgen en doen de beweging na. Na een minuut mag een ander kind voorop staan en 
zijn/haar beweging voordoen.

http://www.okvo.nl
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Opdracht 1b:
Optie voor groep 4/5: Voer deze oefening uit in meerdere rijtjes. Nu moeten de kinderen ook op 
de andere rijen letten zodat ze niet tegen elkaar botsen. Soms moet de rij even stil gaan staan 
om de andere rij door te laten bewegen.

LET OP! Stimuleer de kinderen om een slingerweg te maken met veel bochten links en rechts. 
Dit om te voorkomen dat ze alleen rondjes maken. 

OPDRACHT 2: DIEREN IN HET BOS
>> Muziek: nummer 2
>> De leerkracht bekijkt zelf filmpje: NATUURlijk #4a Dieren in het bos

Dansopdracht:
Laat de kinderen een plek in de zaal zoeken waar hij/zij vrij kan bewegen zonder iemand 
anders aan te raken. Vertel dat de kinderen 3 verschillende dieren moeten uitbeelden: 
1. Een sluipend dier (laag bij de grond)
2. Een dier met vleugels
3. Een insect.
Roep 1, 2 of 3 wanneer de kinderen moeten wisselen van dier. 
Zie voor de bewegingen filmpje 4a als voorbeeld. 
Voor groep 4/5: Je kan de bewegingen uit het filmpje ook overnemen en het instuderen met de 
kinderen.

OPDRACHT 3 DE SNELWEG
>> Muziek: nummer 3
>> Het filmpje die bij deze dansopdracht hoort is misschien te moeilijk voor groep 4. 
 Je kunt ook een gedeelte uit deze dansoefening aanleren. Kijk hiervoor naar het filmpje:
 NATUURlijk #4b De snelweg

https://okvo.nl/index.php/basismenu/groep-4
https://okvo.nl/index.php/basismenu/groep-4
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De volgende dansopdracht over de snelweg is iets makkelijker:
• Kijk 4x rechts (tel 1-2-3-4) en links en steek met 4 grote passen de weg over (tel 5-6-7-8).
• Spring naar rechts opzij (plotseling komt er een auto aan) (tel 1-2), spring naar voor (tel 

3-4), en ren met kleine pasjes naar een andere plek(tel 5-6-7-8). Herhaal daar de oefening 
met je gezicht naar een andere kant gericht.

Hierbij is het makkelijker als iedereen dezelfde kant op kijkt, maar wanneer de kinderen de 
volgorde van de pasjes eenmaal goed uit hun hoofd kennen, voer dan deze oefening uit door 
de kinderen elk een eigen richting op te laten gaan, ze kunnen dan niet meer kijken naar de 
anderen maar moeten dit zelf zonder hulp uitvoeren.

OPDRACHT 4 PRESENTEREN 
>> Muziek: nummer 2 of 3
>> De leerlingen staan langs de randen van de ruimte, het middenvlak van de ruimte is leeg.  
 Dit lege vlak is het ‘podium’. 

Maak 2 groepjes:
Groep 1 herhaalt de dierenopdracht en groep 2 herhaalt de snelwegopdracht. Laat de kinderen 
evt. zelf kiezen welke opdracht ze aan de andere kinderen willen laten zien.
De groepjes maken eerst afspraken over hun “optreden”:
• Welke bewegingen kiezen ze bij dier 1,2 of 3? Hoeveel tellen in de muziek duurt één 

dierenbeweging? Hoe eindigen ze?
• Welke kant kijken de kinderen op bij de snelweg-opdracht? En welke kant daarna? Kan de 

groep nog een nieuwe snelwegbeweging erbij bedenken? Hoe eindigt de dans?
Laat beide groepen de dans beëindigen met een stilstaande pose zodat duidelijk is dat de 
dans is afgelopen.
Aan het einde van het optreden van een groepje geven de toeschouwers het groepje een 
applaus.

Bespreek met de klas wat de toeschouwende leerlingen ervan vinden:
• Of ze duidelijk kunnen zien of het een dierenopdracht was of een snelwegopdracht.
• Kon je zien dat er duidelijk afspraken gemaakt zijn over de bewegingen en het einde? 
• Welke afspraken waren dat?
• Hoe zou je het optreden nóg mooier kunnen maken?
• Wat vond je goed aan dit optreden?
De groepjes geven elkaar feedback en tips.

Extra: Om de opdracht wat moeilijker te maken kan je de kinderen laten nadenken over de 
opstelling (bijv. rijtje naast, achter elkaar, vierkant, schuine rij, driehoek enz). Dit maakt het 
“mooier” om naar te kijken.
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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 vragen die kunnen helpen 
om de voorstelling na te bespreken en te ontdekken wat het met de kinderen gedaan heeft.

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

VRAGEN VOOR DE KINDEREN OVER DE VOORSTELLING

Bespreek de dansvoorstelling in de les. De volgende vragen zijn inhoudelijke vragen over de 
dansvoorstelling, waarmee je met de kinderen even terug kunt blikken op wat er allemaal is 
gebeurd in de voorstelling. 

De volgende vragen zou je kunnen stellen:
• Waarom heet de voorstelling “NATUURlijk”? Waar zag je dat aan? 
• Vond je de muziek mooi tijdens de voorstelling? Welke geluiden hoorde je 

tijdens de voorstelling?
• Waarom vond je de muziek wel of niet mooi? (motiveer je antwoord)
• Kon je de verschillende dieren herkennen? Welke dieren? (vogels, wolf, 

insecten, vissen enz)
• Welke gevaren voor het milieu kon je herkennen in de voorstelling? 

(bijvoorbeeld snelweg, plastic enz)
• De danssoort in de voorstelling is moderne dans, weet jij een andere danssoort? 

(antwoord: klassiek ballet, jazz, hiphop, breakdance, streetdance, stijldans enz) 
• Wat zijn de kenmerken van deze danssoort?
• Zou je nog wel een keer naar een dansvoorstelling willen gaan? (antwoord ja/nee)
• Waarom zou je wel of niet nog een keer naar een dansvoorstelling willen gaan? (motiveer je 

keuze)
• Denk je dat het de dansers gelukt is om het publiek een boodschap mee te geven? Welke 

boodschap was dat?
• Denk je dat het helpt om zulke voorstellingen te maken, gaan de mensen nu anders met de 

natuur om?
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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 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. Muzelinck, Centrum voor de Kunsten

Subsidiëring: Gemeente Oss
Vormgeving: 2VORM grafisch ontwerp studio
Illustratie: www.freepik.com

Oss

https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
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Raadhuislaan 10 - 5341GM Oss - info@okvo.nl - www.okvo.nl - tel: 0412-842019


