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De welgestelde vraag van deze week komt van een ex-collega! Zij wil graag weten, hoe zij zelf, 
met haar groep 8, een leuke eindvoorstelling kan maken! 
 
Beste Roeptoeter, 
Dit ben jij vast met mij eens: er moet toch ook iets anders te verzinnen zijn als 
afscheidsvoorstelling voor groep 8? Ik ben een beetje zat van die voorgekookte en vaak te lollige, 
bestaande musicals met een te grote grapdichtheid. Ze duren vaak ook erg lang! En iedereen 
moet ongeveer evenveel tekst! En even vaak op het podium te zien zijn! Dat is zo’n knellend 
format geworden. Wat zijn jouw gedachten hierover? En heb je tips? 
Elsbeth van der Veer, Badhoevedorp. 
 
Beste Elsbeth, 
Wat leuk, dat je dit aan de Roeptoeter vraagt! En wat dapper ook! Je vraag duidt erop, dat jij 
buiten je comfortzone witl stappen en dat je iets nieuws wilt proberen. Ik zal hier meteen 
zeggen, dat ik jouw bezwaren van harte onderschrijf! En… ja… ik heb tips! Vind je dat het hier te 
langdradig wordt? Dan kan je ook direct naar de 10 vuistregels die hierover gaan. (10 
vuistregels voor het zelf maken van een voorstelling) 
 
Nu eerst dit: 
Waarom zou je niet een bestaande productie gebruiken? Dan heb je een compleet idee, kant en 
klaar, met tekstboekjes, een berg liedjes op hippe muziek, regie aanwijzingen, ideetjes voor 
kostuums en decor en geluidstracks voor de special effects bijeen. Rollen verdelen en 
instuderen maar! Wel zo makkelijk!!! Nee, beste Elsbeth, dat lijkt maar zo. Dat is niet lekker 
makkelijk! Dat is een hele klus! En het is sowieso niet makkelijker, dan het zelf maken van een 
voorstelling. Wat zijn mijn bezwaren?:  
1.Je hebt bij de kant en klare schoolmusical van doen met de door (melige) volwassenen 
voorgekookte humor en hun taalgebruik is in een stijl, die niet eigen is aan die van de leerlingen. 
Ze doen er mede daarom lang over om de teksten uit hun hoofd te leren. Ze komen er niet 
makkelijk mee tot vlot toneelspel. De hen wezensvreemde tekst blijft een uit het hoofd geleerde 
dreun, omdat de woorden van een ander geen betekenis hebben voor ze! Vaak snappen ze 
bijvoorbeeld de grappen pas, nadat ze het volwassen publiek er bij de voorstelling om horen 
lachen! 
2. Bij de kant en klare musical heb je te maken met veel zijpaden in de plot, omdat iedereen een 
gelijkwaardige rol moet hebben met ongeveer evenveel tekst. Alle dertig leerlingen van je klas 
moeten veel en vaak op het toneel te zien zijn. Veel heen en weer geloop, korte scènes en op en 
af maar weer… De plot wordt vaak onderbroken door een liedje. Veel liedjes. Dan zijn alle 
kinderen ook weer even op het podium, ook als zij voor die specifieke plotwending van dat 
moment in het verhaal niet aanwezig hoeven zijn. Dat maakt de vertelling vaak onnodig lang. En 
rommelig! 
3. De bedachte karakters in de kant en klare musical zijn vaak dermate clichématig, dat daar 
moeilijk zelf iets van te maken is voor een kind. En vaak speelt een kind met tegenzin de sukkel, 
de ouwe opa, de bitch of de doortrapte schurk, omdat hij of zij niet zelf de rol heeft kunnen 
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kiezen of omdat hij of zij zich echt niet lekker voelt daarin. Niet voor iedereen is een passende 
rol te vinden! 
4. Sommige kant en klare musicals bevallen zo goed, dat ze of op veel basisscholen 
tegelijkertijd worden uitgevoerd, zodat je in de brugklas hoort, dat die andere school dezelfde 
uitvoering had of de musical wordt een paar jaar later nog es herhaald, zodat jij in dezelfde 
eindmusical staat als die waarin jouw oudste broer ook al had gespeeld… Brrrr….  
5. En… bij de kant en klare musical er is de strijd om de felbegeerde hoofdrollen. Dat geeft me 
een spanning in de groep! Foei!  
Als je zelf een voorstelling maakt met de kinderen, dan vallen bijna alle bovenstaande bezwaren 
weg. Heus! 
 
Dus: hoe doe je dat? 
 
Hanteer allereerst het motto: ALLES WAT DE KINDEREN ZELF KUNNEN DOEN, DOEN ZE OOK 
ZELF!!! 
Dat geldt voor het schrijven van de teksten, het verzinnen van de plot, het maken van een dansje 
en een rap en voor het maken van het decor, het bedienen van licht en geluid en het regelen van 
filmlocaties tot en met het samenstellen van hun kostuums! Ze zullen zich van kop tot teen 
inzetten en betrokken voelen bij het hele maakproces!!! Jij bent alleen wel de eindbaas: ik gaf 
de kinderen het beeld van een trechter: al hun ideeën stortten zij in de beker, ik bepaalde welke 
er uit de tuut kwamen. Niet al hun ideeën zullen namelijk a. passen bij de plot noch b. te 
realiseren zijn! 
 
Stap 1: trek voor het schrijven, instuderen, maken van het decor en de kostuums en de preps en 
het uitvoeren van de voorstelling 5 tot 6 weken uit, waarin je zeker de helft van de lesdag ermee 
bezig kunt zijn. Begin voor je planning bij het eind! Wanneer is de uitvoering? Wanneer is de 
generale repetitie? Wanneer is de kostuumdoorloop? Wanneer is de muziek- en 
techniekdoorloop? Wanneer moet iedereen nu echt zijn/haar tekst/ rap/dans/rol kennen? 
Wanneer is de laatste kale doorloop? Wanneer is de 2e kale doorloop? Wanneer is de 1e kale 
doorloop? Wanneer kent iedereen zijn of haar taak en rol? Wanneer is de hele opzet klaar? 
(scenes en hoofdstukken) Wanneer zijn de losse scenes bedacht en ingevuld? Wanneer moeten 
de decors klaar zijn? Wanneer zijn de taken verdeeld? Wanneer zijn de rollen verdeeld? Wanneer 
zijn alle ideeën ingeleverd? Wanneer wordt er gestemd over de basis? Wie bedenkt een leuke 
titel? Wanneer wordt daarover gestemd door de klas? Geef duidelijk bij elke stap aan, wat je van 
de kinderen verwacht, wanneer moeten ze iets klaar hebben of meenemen van thuis? En geef 
dus tijdens schooluren tijd en gelegenheid!!! 
Stap 2: Plan deze stap voor een korte vakantie: laat de kinderen stemmen over een basisformat. 
Daarin is een groep mensen bij elkaar en die gaat iets ondernemen/beleven/doen/ meemaken. 
Kies bijvoorbeeld uit deze 6 mogelijkheden: 
-een groep televisiemakers moet een talkshow regelen, met een gastheer/vrouw, gasten uit de 
politiek en de wereld van de artiesten, er is muziek en aandacht voor bijzondere mensen. 
-een groep mensen regelt een talentenshow, met presentatoren, optredende artiesten en een 
jury. 
-een groep mensen gaat op reis (vliegreis/ schoolkamp/ bootreis) en strandt op een onbewoond 
eiland/ in een vreemde omgeving/ in een droomwereld/ ergens anders in de tijd. 
-een groep mensen runt een bedrijf/ restaurant/ boerderij/ fabriek/ camping en er zijn 
problemen op komst. 
Of: 
-kies een bestaand kort verhaal, bij voorkeur uit een prentenboek, met mogelijkheden voor veel 
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rollen! (Wim is weg, Max en de Maximonsters, Allemaal onzin,) 
-maak een circusvoorstelling! 
Stap 3: Is er een basisformat gekozen, dan gaan alle kinderen op basis van dat idee een opstel 
schrijven: over wie gaat het (hoe is die groep samengesteld?), waar en wanneer speelt het zich 
af, welke problemen doen zich voor en hoe loopt het af? Zeg erbij, dat jij alle ideeën in de 
trechter gooit en dat jij bepaalt, welke er uit de tuut zullen lopen, want…. 
  
Stap 4: ….jij kiest de rode draad. Probeer wel om zoveel mogelijk plannen van de kinderen te 
honoreren. Dit is best een klusje, als je dat zo leest, maar de kinderen zullen jou enorm 
inspireren, Elsbeth! Je zult versteld staan! Wil je je eigen keuze wat beperken, laat de kinderen 
dan in kleine groepjes hun plannen maken. 
Dit kan je helpen: er zijn in elk verhaal altijd 5 fases te onderscheiden: 1: de introductie van de 
karakters en de plaats van handeling, 2: de actie begint/ het verhaal begint 3: er komen hobbels 
op de weg 4: de problemen stapelen zich op 5: de oplossing! Dat is voor jou een leidraad voor 
de scenes. Zo krijgt de voorstelling al in schets een kop, een lijf, twee sets poten en een staart! 
Stap 5: Het verhaal is in grote lijnen klaar en jij kan nu de rollen gaan bepalen. De kinderen 
hebben al veel personages bedacht, echt leuk en heel origineel! Laat ze zelf namen verzinnen en 
een kleine persoonlijke geschiedenis. Wie zijn ze? Hoe lopen ze? Hebben ze een tic? Ik herinner 
mij nog deze: Wredulia Kilda , als naam voor het moordzuchtige dienstmeisje, dat een reünie 
verstoorde… De kinderen kunnen zich inschrijven op de rollen. Zijn er teveel kandidaten voor een 
rol, dan kan je kiezen: laat je ze allemaal die rol spelen, laat je ze auditie doen of ga je loten? Ik 
deed ooit Max en de Maximonsters met een groep 6 voor de kleuters en had bij het inschrijven 8 
kinderen die Max wilden zijn. Dus dat werd: Max en zijn Wolvenbende! Lachen! De kinderen 
gaan VANUIT HUN ROL de scenes maken en schrijven. Niet alle tekst hoeft helemaal op papier. 
Als ze vanuit hun karakter mogen acteren, onthouden ze de grote lijn en improviseren ze beter. 
Stap 6: Vergeet dit niet: er zijn kinderen die liever niet optreden. Die willen niet in de spotlights, 
die willen liever de spotlights hanteren!!! Accepteer dat! Er zijn bij het maken van een productie 
ook heel veel andere en zeer belangrijke dingen te doen: de ‘taken’ noem ik dat en daar kunnen 
kinderen zich ook voor opgeven. Het maken van het decor, het bedienen van licht en geluid, het 
hanteren van een camera, het monteren van filmpjes, het zoeken naar de goede liedjes of het 
maken van een dans. Benadruk, dat voor en achter de schermen iedereen even belangrijk is! 
Stap 7: Kies met de klas een startlied en een eindlied. Maak gebruik van bestaande hits, die in 
karaoke versies op Youtube te vinden zijn. Gebruik ze integraal, omdat de tekst past bij het 
verhaal (á la the Passion!) of maak er een eigen tekst op! Elke groep heeft zo zijn favorieten. 
Kies niet te moeilijk! Ze moeten het goed kunnen zingen allemaal. Zorg dat er naast de 2 
liederen aan begin en eind ook nog een solo of duet in zit én een rap moment én een dans! Die 
rap, dans, solo of dat duet zijn dan meteen een hele scene! Die burenruzie? Dat wordt een 
woeste dans! Die liefdesverklaring? Dat wordt het duet! Dat schiet lekker op in het verhaal. Niet 
alle kinderen hoeven alles mee te doen. Het is wel leuk, dat ze samen beginnen en eindigen. 
Wat ook echt wel werkt, is dat alle kinderen af en toe een regel of een heel refrein meezingen, 
niet op het toneel, maar gewoon vanaf de plek waar ze op dat moment zijn. Heb je goede 
instrumentalisten in de klas? Gebruik dan ook hun inzet! Ook voor de special effects! 
Stap 8: Maak gebruik van de skills die de kinderen tegenwoordig hebben op het gebied van 
filmpjes!!! Die filmpjes kunnen dienen als reclameblok bij de talentenshow of talkshow, of als 
‘kijkje bij de buren’ (ondertussen bij de buren) of als inkijkje/ reportage over wat er aan de 
handelingen op toneel vooraf is gegaan. Heel afwisselend en ook een mogelijkheid voor 
kinderen, die op het toneel niet durven acteren, maar in een filmpje wel! Ze kunnen ook een 
dubbelrol spelen zo. En helemaal Coronaproof: maak niet een toneelvoorstelling, maar film het 
allemaal! 
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Stap 9: Stap voor stap groeit nu de productie. Evalueer elke stap en laat ze elkaar tussendoor 
steeds presenteren, wat ze hebben bedacht. Ze gaan er soms gaandeweg nog van alles bij 
verzinnen: dat moet je niet toestaan! De hele voorstelling mag niet langer duren dan een uur… of 
hooguit 5 kwartier! Hou je vast aan de rode draad! 
Stap 10: In week 3 is de eerste kale doorloop, in week 4 de 2e en in week 5 de 3e. Doe dat op de 
maandagen! Dan kan je de rest van de week bijschaven… In week 6 zijn de uitvoeringen en is 
ook de generale repetitie. Doe die niet op één dag als je dat enigszins kunt voorkomen! De 
generale op maandag, de uitvoeringen op woensdag en donderdag. De vrijdag is het opruimen 
geblazen! Want ook dat doen ze zelf! 
Veel plezier, Elsbeth. Waag het erop! Heb je meer hulp nodig, neem dan gerust contact met mij 
op! 
 

 


