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Vandaag kreeg ik deze welgestelde vraag van de week binnen: 
 
Beste Roeptoeter,  
Heb je nog tips voor leuke prentenboeken, die je kan uitspelen (drama) met kleuters? Dit ter 
leesbevordering en zo meer. En hoe doe je dat? Met vriendelijke groet, Judith Rijks 
Beste Judith, wat leuk dat je dat aan de Roeptoeter vraagt! Jazeker heb ik tips! Heb je even? 
Hier komen ze!  
 
Allereerst dit:  
*Er zijn veel prentenboeken geschikt voor een leuke drama-activiteit met kleuters. Als je met 
een paar basismogelijkheden kennis hebt gemaakt, krijg je al snel de smaak te pakken. Je zal je 
snel vrijer voelen om er zelf mee aan de slag te gaan en ook met je eigen favoriete 
voorleesboeken de kans zien om ze met je kleuters na te spelen. 
*Speel in de kring. Zorg ervoor, dat er in het midden van de kring genoeg ruimte is om te 
bewegen.  
*De eigen stoeltjes / plekjes in de kring zijn elke keer een vast punt om naar terug te keren, 
zodat je weer verder kan met de vertelling. 
*Laat de activiteit niet langer duren dan ongeveer 20 minuten. Is het verhaal niet af? Dan ga je 
een volgende keer verder! Weten ze dan nog waar het over ging?  
*Kies voor je ‘eerste’ keer een boek, dat jouw groep zeker aanspreekt en dat jij ook al goed kent. 
*Heb je een leuk boek op het oog, scan dan het verhaal met hulp van de drie onderstaande 
manieren. Zitten er genoeg verschillende personen in? Zit er beweging in? Zijn de scenes te 
overzien? 
*Kan je dat wat je de kinderen wilt laten doen ook goed voor je zien? Oefen dat! Als je zegt: 
huppel door de klas. Wat gaan jouw kinderen dan doen? Hoe moet je je opdrachten kaderen 
voor jouw klas? Wat doen die drie boeven dan?  
 
Grof gezegd zijn er drie manieren om je kleuters een boek te laten uitbeelden: 

1. De vertelpantomime. Daarbij lees jij gewoon het boek voor en onder het voorlezen 

beelden de kinderen het verhaal uit. Dat kan zonder en met geluid! Je leest steeds een 

stukje en onderbreekt het verhaal om de kinderen iets te laten doen. Zo ga je stap voor 

stap door het boek. (Deze manier werk ik uit met Wim is weg! Naverteld door AMG 

Schmidt met tekeningen van Rogier Boon. Gouden boekje!) (Voorbeeld 1) 

2. Dansexpressie. De kinderen leven zich vooral bewegend in in het verhaal. Met gebaren, 

met standbeelden maken, met verschillende manieren van lopen/ springen/ vallen en 

opstaan. In verschillende tempo’s: snel of langzaam. Op hun plek of zich verplaatsend 

door de ruimte. (Deze manier werk ik uit met Max en de Maximonsters van Maurice 

Sendak) (Voorbeeld 2) 

3. Naspelen. Het boek is het uitgangspunt, maar wordt na het lezen terzijde gelegd. Dan 

gaan de kinderen zelf stukjes naspelen. Jij hakt het verhaal in verschillende scenes. 
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Misschien speel jij zelf ook een rol? (Deze manier werk ik uit met Bang Mannetje van 

Mathilde Stein en Mies van Hout) (Voorbeeld 3) 

Voorbeeld 1 /Wim is Weg/ vertelpantomime 
*Je zit in de kring en vertelt wat je gaat doen. Voorlezen en uitbeelden! 
*Je laat het boekje zien.  
*Begin met voorlezen en geef directe uitbeeld-instructies tussen het voorlezen door.  
*Die instructies heb je voorbereid!  
*Leg een spiekbriefje met de door jou bedachte opdrachten in het boek dat je leest. 
*Ik geef hieronder de tekst dikgedrukt weer en wat de kinderen moeten/ kunnen doen staat er 
cursief tussendoor.  
*TOOLTIP: Spreek een goed stopteken af! Oefen het stopteken los van de dramales!!! Ik gebruikte 
altijd dit: ik zeg 1, ik zeg 2 en ik zeg 3, hatsjie. En bij hatsjie moesten ze dan weer op hun plaats 
zijn. Of: en….terug naar je eigen plaats! 
 
*WIM IS WEG( het avontuur gaat beginnen!) 
Wim is jarig. Hij is heel vroeg opgestaan en stilletjes naar beneden gegaan. 
(Dit doen ze na. Begeleid dat door te zeggen: wakker worden, nu uitrekken, lekker gapen, stil 
opstaan en de trap af sluipen… en terug naar je eigen stoel/ plek) En wat staat daar in de kamer? 
Een fiets, een rode fiets! Wim danst en roept en schreeuwt: Ik heb een fie-hiets…(De kinderen 
dansen en springen en schreeuwen, bij hun eigen stoeltje/ plek. Tot jij je stopteken geeft: van je 1 
2 3 hatsjie!) Eerst eten en dan fietsen, zegt papa.(De kinderen gaan op hun eigen plekjes het 
ontbijten uitbeelden. Wat eten ze? Pap? Een boterham? Goed kauwen en slikken! Is het lekker? 
Mmmmmm. En vergeet niet iets te drinken! Slurp slurp slok slok… klaar?) En daar gaat Wim! (De 
kinderen doen alsof ze op een fiets zitten. Is er ook een fietsbel? Hoe klinkt die?) Hij rijdt tot aan 
het hek, maar hij wil verder, veel verder. Hij wil naar Spanje.(De kinderen turen in de verte. Door 
een verrekijker van hun handen.) Ik zal eten meenemen voor onderweg, denkt Wim. Want 
Spanje is heel erg ver.(De kinderen lopen naar de koelkast en pakken eten en drinken en stoppen 
dat in het mandje van hun denkbeeldige fiets. Die staat natuurlijk bij hun stoeltje/ plekje in de 
kring) Ziezo. Kijk, daar gaat hij! (Ze fietsen weer! Beentjes in de lucht! Eerst langzaam en dan 
sneller en sneller…) Eerst moet Wim door de stad. Het is er vreselijk druk. Wat een auto’s! Maar 
de agent fluit en al het verkeer stopt. Wim rijdt er rustig tussendoor. En nu is Wim al buiten de 
stad. Hij rijdt zo hard en hij is al zo ver weg. (Nog even blijven fietsen!) Hier is het stil. (Ze 
stoppen met fietsen en stappen af) Wim heeft honger en hij gaat eten. (Ze gaan zitten eten) En 
de vogeltjes krijgen ook wat. (Ze strooien kruimels om zich heen. Wie kan er een vogel nadoen? 
En….. terug naar je eigen plaats!) Maar papa en mama weten daar niets van. Die zijn ongerust! 
(Ongerust kijken) Wim is weg! Papa belt de politie op.(Opbellen) Hij zegt: Er is een jongetje 
weg. Ons jongetje. Hij heet Wim. (Jij bent nu even de politieagent…die geeft antwoord!) Met 
blond haar en dikke wangetjes?, zegt de inspecteur. Wij gaan hem zoeken! 
En ondertussen gaat de zon onder. Wim is heel ver weg. Hij is erg moe. Eventjes rusten, denkt 
hij. Heel even maar. (De kinderen vallen op hun eigen plekje in slaap) (Jij leest rustig door, terwijl 
ze ‘slapen’) De radio zegt : extra politiebericht. De mensen thuis luisteren. Er is een jongetje 
zoek, zeggen ze . Wat erg! Politie auto’s zoeken overal in de stad. Op de televisie komt een 
foto van Wim. Nu weten alle mensen hoe hij eruit ziet. Duizend lampjes zoeken naar Wim. In 
de stad en op de weg, in het veld en in de bossen. Duizend lampjes zoeken en zoeken. En de 
maan zoekt mee. Zouden ze hem vinden? Daar…onder die boom…ligt daar iets? Jawel, hoor! 
(Jij loopt door de kring en tikt de kinderen één voor één wakker…) Daar is Wim! Hoera, hoera, hij 
is er! (Allemaal dansend door de kring. Misschien in polonaise…. En terug naar je eigen plaats!) 
Met een grote auto wordt Wim thuisgebracht. Dag Mam, dag Pap. O, wat zijn ze blij! (Blije 
gezichten. Ze mogen hun buurvrouw/ -man even knuffelen) 
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Maar Wim is zo moe, zo moe. Hij ligt in zijn bedje en slaapt meteen. (Ze vallen weer in slaap) 
En hij droomt, dat hij ver weg gaat op zijn fiets. Heel ver weg. Naar Spanje. 
Klaar! 
Zie je het voor je? Mooi! 
 
Ook geschikt voor de vertelpantomime: 
-de boeken van het konijn Rikki (van Guido Genechten) 
-de Gouden Boekjes over Plofje de Olifant en de Brandweermannetjes 
-Klein mannetje vindt het geluk (Max Velthuys) 
-Een kusje voor Kleine Beer (Maurice Sendak en Else Holmelund) 
-de boeken van boer Boris! 
-de boeken van Donalson en Scheffler ( de Gruffalo, Superworm, de Wegpiraat, Stap maar op 
mijn bezemsteel etc.) 
 
Voorbeeld 2/ Max en de Maximonsters/ Dansexpressie 
*Wil je wat meer in beweging komen met je kleuters en durf je een wat vrijere situatie aan, kies 
dan eens voor de benadering van de dansexpressie.  
*Voor deze vorm is het fijn om in een speellokaal te werken of in een hele grote vrije kring. Geen 
stoeltjes aan de rand!  
*Een eigen plekje in de ruimte vinden de kinderen wel fijn en jij houdt het overzicht. Je kan dat 
eigen plekje laten markeren, door ze één schoen in de ruimte te laten zetten. Terug naar je eigen 
plaats is dan: terug naar je eigen schoen!  
*Met die schoen kan je sowieso leuke bewegingsopdrachten doen. Kijk maar mee naar de 
warming up in deze voorbeeld les. 
*TIPTOOL: gebruik bij dit soort dansante activiteiten een handtrommel (of bongo) en belletjes of 
een bekken. Je kan er de commando’s mee geven (dat spaart je stem! ) en je kan er een bepaalde 
sfeer mee aangeven. Zo sla je mee met het stampen, tik je mee met het op de tenen lopen en 
gebruik je de belletjes voor gesluip… één grote klap is: freeze! Blijf waar je bent en sta helemaal 
stil! Drie klappen is: terug naar je eigen plaats. Twee klappen is: ga zitten waar je nu bent! 
 
MAX EN DE MAXIMONSTERS (daar gaattie…) 
*Warming up: 
-De kinderen lopen op hun sokken of blote voeten kris kras door de ruimte. Gewoon tempo! Ze 
hebben één schoen in hun hand. Ze mogen elkaar niet aanraken of nalopen. Geen handjes vast! 
Op een stopteken van jou ( fluitje/ handklap/ versje/ whatever) staan ze stil en zetten hun 
schoen neer op de grond. 
-Nu gaan ze van links naar rechts over de schoen heen en weer springen: van het ene op het   
andere been en daarna met twee benen tegelijk. Jij doet lekker mee! 
-Een rondje om je schoen: op je tenen! Op je hielen! Op je platte kikkervoeten! Stampen! Pas op! 
Je mag je schoen niet aanraken! 
-De jongens blijven bij hun schoen staan en de meisjes gaan door de ruimte lopen. Tot jij het 
stopteken geeft! (Slag op de handtrom! Klap op het bekken! Schudden met de belletjes!)Dan 
gaan ze terug naar hun eigen schoen. 
-En nu andersom: de meisjes blijven bij hun schoen en de jongens gaan door de ruimte! 
-Kunnen ze hun schoen goed terugvinden? 
*Kern: 
-De kinderen gaan bij hun schoen zitten, met hun neus naar jou toe en jij pakt je voorleesboek 
erbij. Kennen ze het verhaal? 
-Je vertelt, wat er gaat gebeuren in deze les. Wat gaan we doen? En hoe doen we dat? 



 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

-Lees het boek eerst (weer)helemaal voor! 
-Laat ze hierbij goed naar de plaatjes kijken! Tijdens het uitbeelden, wat hierna komt, laat je de 
plaatjes niet meer zien… 
*Verwerking: Doe alles lekker mee, maar hou het overzicht! 
(Ik geef hier de tekst dikgedrukt en de bewegingsopdrachten staan er gewoon tussendoor) 
Toen Max zijn wolfspakje aanhad… (Trek maar een onesie aan: eerst de voeten, dan de benen, 
dan de mouwen etc… het pak heeft knopen. Doe ze maar dicht! En je capuchon op! Staan de 
oren goed rechtop?)… en kattekwaad uithaalde… (trek maar een stout gezicht! Pak een hamer 
en spijker iets op de muur! Nee, niet de echte muur! Doe het maar alsof, in de lucht om je heen! 
Laat maar eens zien hoe zwaar die hamer is en hoe sterk jij bent!)…. en nog meer kattekwaad …( 
Nu leg je de hamer neer en pak je een vork. Ga maar achter de hond aan en prik hem in zijn 
billen… Pas op! Je mag elkaar niet aanraken! En terug naar je eigen schoen!)…toen riep zijn 
moeder: je bent een monster… (Kunnen jullie dat ook? Boos kijken en dan hard roepen: JE BENT 
EEN MONSTER!)… en Max zei: ik vreet je op (Zeg het maar na: IK VREET JE OP)… Toen moest 
hij zonder eten naar bed. (Loop maar een rondje door de klas met boze stappen. Stampen! En 
nu de trap op en ga maar zitten bij je eigen schoen!)… (NU DOE JIJ HET LICHT UIT VAN HET 
LOKAAL). Diezelfde avond groeide er een bos in de kamer van Max…. (Maak maar een bolletje 
van jezelf en ga maar langzaam groeien. Heeeeel langzaam.  
*TIPTOOL: gebruik hier ook een trommel bij: roer met de steel van een drumstok over het vel van 
de trommel, dan krijg je een zacht ruisende begeleiding) 
…het groeide en groeide tot de bladeren van het plafond hingen en de muren de hele wereld 
werden en de zee kwam aanrollen met een eigen boot voor Max… (Hoe klinkt het ruisen van de 
zee? Kunnen jullie dat ook? En maak eens golven met je armen? En met je benen? En met je hele 
lijf op de grond? En hogere golven? En nog hoger? En stap nu maar in die boot! (HET LICHT 
GAAT WEER AAN). En Max zeilde weg, door nacht en dag, week uit, week in, wel een jaar lang, 
tot waar de Maximonsters wonen. (Zet je boot maar stil, door het anker uit te gooien. Hoor ik 
daar een Plons? Goedzo!) En toen hij kwam, waar de Maximonsters wonen, stootten zij hun 
vreselijk gebrul uit … (Brul maar!) … en knarsten met hun vreselijke tanden… (Knars maar!)… en 
rolden met hun vreselijke ogen… (Wie kan dat?) …en lieten hun vreselijke klauwen zien…. (Laat 
maar zien! En nu alles tegelijk!!!)…. Tot Max riep: KOPPEN DICHT! (Nu doen de kids dit al 
helemaal uit zichzelf, denk ik zo. Ze zitten er goed in! En jij ook!) … en ze temde door ze 
allemaal recht in hun gele ogen te kijken zonder zelf één keer met zijn ogen te knipperen… 
(Kijk je buurman/-vrouw maar eens goed aan!)… zodat ze bang werden en zeiden, dat hij de 
vreselijkste was van alle Maximonsters en zij maakten hem koning van de Maximonsters. 
(Laat eens zien hoe trots Max nu is?) En nu gaan we een wild feest vieren, riep Max. 
 
*TIPTOOL: Hier kan je de trommels en bellen en toeters bij gebruiken, als je daar een beetje 
handig mee bent. Zorg in ieder geval voor een beetje vrolijk lawaai of een goed stampliedje, dat 
de kinderen kennen. ( Dit zijn de dieren. Die feest gaan vieren, dit zijn de dieren die stampen in de 
kring… ken je die? Verander de tekst! Maak van dieren monsters… Of op de wijze van vader Jacob: 
Maximonsters, Maximonsters, stamp maar raak, stamp maar raak, we gaan een feestje vieren, we 
gaan een feestje vieren, dat doen we vaak, dat doen we vaak) Je kan ook een favoriet hitje 
oppiepen en goed verstrekt laten klinken in het lokaal.) 
 
Afgelopen, riep Max en hij stuurde de Maximonsters zonder eten naar bed. ( Terug naar je 
eigen schoen!) En Max de Koning van alle Maximonsters voelde zich eenzaam ( Ga maar een 
beetje zielig en verdrietig zitten kijken. Kan je heeeeel diep zuchten?) … en wou wel ergens zijn 
waar iemand veel van hem hield, heel veel. En er woei een geur van lekker eten om hem heen, 
helemaal van de andere kant van de wereld… (Snuffel maar eens in de lucht met die neuzen!)… 
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en Max had er geen zin meer in om Koning te zijn van de Maximonsters… de Maximonsters 
schreeuwden: GA NIET WEG! (Roep het maar!) We houden zo van je! (Roep het maar!) Je bent 
om op te eten ( Roep het maar!)… en Max zei….. NEE! (Sta maar op , stamp maar met je voet en 
zeg maar: NEE NEE NEE). 
De Maximonsters (Doe maar mee!)… stootten hun vreselijk gebrul uit, knarsten met hun 
vreselijke tanden en rolden met hun vreselijke ogen en lieten hun vreselijke klauwen zien, 
maar Max stapte in zijn bootje en wuifde naar hen! (Zwaai maar en ga maar lekker in je bootje 
liggen) (HET LICHT GAAT WEER UIT)…. En hij zeilde terug, wel een jaar lang, week in, week uit 
en een hele dag door en de nacht in van zijn eigen kamer ,  
(*TIPTOOL: Jij roert weer op je trommel, je stem daalt in volume, neem lange pauzes tussen de 
zinnen, ga langzamer praten, de rust keert weer…)  
…waar hij zijn avondeten vond en het was nog warm…. 
Pas als het licht weer aan is, mogen de kinderen opstaan en is de les afgelopen! Vergeet niet je 
schoen weer mee te nemen… 
 
Voor deze vorm van werkem leenen zixch ook de volgende boeken: 
-Wij gaan op berenjacht van helen Oxenbury en Michael Rosen 
-Help! Een gobbelgobbelmonster van Paul van Loon en Alex de wolf 
-IIIeeek een luis! Van Erik van Os en Elle Lieshout, met tekeningen van Paula Gerritsen 
-De boeken van en met Barbapapa ( Barbapapa telt tot tien, bijvoorbeeld) 
 
Voorbeeld 3/ Bang Mannetje/ naspelen en instap spel 
*Dit is verreweg de meest bewerkelijke vorm van uitspelen, maar ook een erg leuke! Een beetje 
een vorm voor gevorderden. De kinderen moeten al een gewend zijn aan drama dingetjes doen. 
En zeker als jij af en toe een rol meespeelt, bijvoorbeeld als je op bezoek gaat in een 
themahoek. Durf je het aan?  
 
Stap 1: Lees en bespreek het boek uitgebreid met je leerlingen.   
*Korte inhoud: Bang Mannetje is te bang om in zijn lievelingsbroek over straat te gaan. Hij denkt 
dat hij zal worden uitgelachen. Ook is hij ’s nachts heel bang. Voor spoken onder zijn bed enzo. 
Hij wil niet meer zo bang zijn en zoekt een oplossing. In de Gouden Gids vindt hij : de 
Toverboom bij de H van HULP. ‘Succes gegarandeerd’ staat erbij en ook: ‘spreekuur alleen 
terplaatse!’ Dus moet hij erop af! Gelukkig heeft de Toverboom hem van te voren gezegd, dat hij 
niet bang hoeft te zijn voor de wilde wezens, die hij in het woeste woud zal tegen komen! Zo 
overwint hij eigenlijk op weg naar de Toverboom al zijn angsten. En als hij eindelijk bij de 
Toverboom is aangekomen, zegt die dan ook: : Vanaf nu ben jij een Best Wel Dapper Mannetje! 
Bang mannetje trekt thuis meteen zijn lievelingsbroek aan en koopt bij de bakker taartjes: voor 
hemzelf en voor het spook onder zijn bed! 
*Mogelijke vragen: Waar is bang Mannetje zo bang voor? Waar ben jij wel eens bang voor 
(geweest)? Welke gevaren komt hij onderweg tegen? Wie gaat hem helpen? Hoe doet de 
Toverboom dat? 
Stap 2: Hak nu zelf het verhaal in verschillende scenes. (Bang Mannetje bij de bakker, Bang 
Mannetje ’s nachts in bed, Bang Mannetje belt met de Toverboom, Bang Mannetje ontmoet de 
gevaren in het Wilde Woud ( het skelet, de heks, de draak), Bang Mannetje bij de Toverboom. 
Waar gaat het over in elke scene? Wat is de clou? 
Stap 3: Speel de scenes in de kring met de kinderen samen na.   
*Dat kan in willekeurige volgorde. Het verhaal an sich wordt hier ondergeschikt gemaakt aan de 
boodschap die erin zit: het herkennen en overwinnen van angst. 
*Je kan de hele groep de verschillende opdrachten laten doen en zo het uitspelen van de losse 
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scenes doen zoals beschreven bij de 1e voorbeeld les. (vertelpantomime) 
*Of gebruik de instap spelvorm: Daarbij vraag je steeds om vrijwilligers. Dat kunnen kinderen 
alleen zijn, (die notoire solist met ster-allures reageert ongetwijfeld meteen op al je verzoeken!) 
of in groepjes. Het gaat erom, dat ze geheel spontaan mogen reageren op jouw vraag of 
opdracht. Wie wil? Wie is even het Bange Mannetje? Laat eens zien? Hoe ziet een Bang 
Mannetje eruit? Kunnen jullie een standbeeld van een Bang Mannetje maken? En van een skelet? 
En van een bakker? En van etc… Leg de nadruk op houding en mimiek! Hoe laat je zien hoe jij je 
voelt? Doen je handen mee met je gezicht? Bang, blij boos bedroefd… Wat zien we dan? Hoe kijk 
jij dan? Hoe sta je dan?  
*Hierna kan je scenes gaan opbouwen: Nu wil ik graag een Bang Mannetje zien, dat door het 
bos loopt. En wie is even het skelet? En wie zijn allemaal een boom?  
Stap 4: Speel zelf dat Bange Mannetje! (of een andere rol) Je speelt en vertelt tegelijkertijd wat 
je denkt en voelt. Zo van: “Oh oh, wat ben ik toch bang. Nu moet ik naar de bakker, maar ik trek 
niet mijn lievelingsbroek aan, anders lacht iedereen mij uit” Of door de telefoon: “Dag 
Toverboom, mag ik een keer bij jou langskomen? Ik wil nooit meer bang zijn!” .…etc. Zo kan je 
kinderen ook uitnodigen om in jouw spel mee te doen. Je kan in je rol voor ze gaan staan of 
hurken of naast ze gaan zitten en je begint dan gewoon een gesprekje. “Hallo! Ik ben Bang 
Mannetje. Wil jij met mij mee naar de Toverboom? Ik durf het niet zo goed alleen en jij ziet er 
wel sterk uit…en daar staan allemaal skeletten, daar durf ik niet langs”. 
*Vind je zelf spelen een beetje eng of ongemakkelijk, neem dan je toevlucht tot het gebruiken 
van een handpop. Dat werkt vaak ook prima!  
 
PAS OP: Dwing de kinderen nooit om hieraan mee te doen. Sommige van je kleuters zullen 
liever blijven zitten kijken. EN DAT MAG! ALTIJD! 
 
Voor deze vorm zijn de volgende boeken ook goed te gebruiken: 
-Is er dan niemand boos? Verhalen van Toon Tellegen 
-Stoute kinderen en andere lieverds van Maria van Eeden 
-Willem en de Wolf in de versie van Quinten Blake 
 
Zo, beste Judith, ik hoop, dat je hier iets aan hebt? Ik hoor het graag! 
 
Enne….Heb je nou een paar collega’s die hier ook meer van willen weten, nodig mij dan uit voor 
een sessie bij jullie op school. Dan kom ik een middagje samen met jullie deze drie vormen 
uitspelen! Coronaproof! Op anderhalve meter!  
Dit advies hier is gratis, maar aan zo’n bezoekje zijn wel kosten verbonden… 
 
Veel succes en vooral: veel voorlees- en speelplezier. 
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