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Theater kunnen we gebruiken als metafoor voor 
de werkelijkheid of als middel dat onze fantasie 
aanzwengelt. Hoe maak je contact met nieuwe 
vrienden of met welk voertuig vlieg jij naar de 
maan? Door te improviseren, een korte sketch 
te schrijven of voorstelling te maken, leren de 
leerlingen bewust gebruik te maken van houding, 
emoties en stemgebruik. Ook vergroten we zo het 
begrip voor menselijke omgangsvormen.

Prijzen gelden bij boeking vanaf 2 groepen en onder voorbehoud van wijzigingen. Per project wordt een 
vast bedrag van 45,- euro in rekening gebracht voor projectcoördinatie.

Theaterlessen duren 45 minuten voor groep 1 t/m 3 tot 60 minuten vanaf groep 4.
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Groep: 1 t/m 3

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: zelfvertrouwen, 
groepsvorming, expressieve 
vaardigheden, spelplezier

Prijs: vanaf € 247,50

Kleuters houden van bewegen en fantaseren en 
willen van nature al graag rollenspelen doen. In deze 
lessen krijgen de kinderen de ruimte om hun natuur-
lijke aard te volgen. Uiteraard binnen de kaders van 
de spelafspraken en in samenwerking met elkaar. 
Vaak wordt er vanuit prentenboeken gewerkt maar 
er kan ook spelenderwijs aandacht aan reken- en 
taalontwikkeling worden besteed.

Theater voor kleuters
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Groep 1 t/m 4

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: creatief denken, 
expressieve vaardigheden, 
spelplezier

Prijs: vanaf € 247,50

Stel je draait de wereld op zijn kop en álles is 
even helemaal anders! Ouders gaan naar school, 
kinderen rijden auto, voor braaf zijn, krijg je 
strafwerk en klieren dat is lief. Hoe ziet deze 
wereld er dan uit? Zijn we gelukkiger of niet? En 
lukt het om de wereld ook weer terug te draaien? 
Speel diverse knotsgekke scènes in deze heer-
lijke gekke wereld waarin niets hetzelfde is. De 
Wereld op zijn Kop biedt ook aanknopingspunten 
voor interessante gesprekken met de klas.

De Wereld op zijn kop

Combineer de lessen 
met een filosofieles 
over omdenken!
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Groep: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: Kinderboekenweek, 
identiteitsvorming, expressieve 
vaardigheden 

Prijs: vanaf € 197,- (gr. 1-3)  
en € 247,50 (gr. 4-8)

 In deze lessenreeks, geïnspireerd op het Kinderboekenweek-
thema ‘worden wat je wil’, staat je toekomstige zelf centraal. 
Een theaterdocent gaat met de leerlingen aan de slag over 
hun toekomstdromen. De fantasie wordt gestimuleerd en 
in samenwerking met klasgenoten worden authentieke 
toekomstverwachtingen bedacht. Daaruit ontstaan vanzelf de 
personages. Hoe praat zo iemand? Wat draagt je personage? 
En wat gebeurt er als de personages elkaar ontmoeten? De 
beste manier om je voor te bereiden op de toekomst is om het 
nu alvast te spelen!

Speel je toekomst!
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Groep 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Voor leerkracht: 
teamtraining, 
tussenevaluatie en 
eindgesprek

Inzet van leerkracht: ***

Kerndoelen: 37, 54, 55

Tags: sociale vaardigheden, 
samenleven, zelfreflectie

Prijs: € 360,-  
+ eenmalig teamtraining, 
tussenevaluatie en 
nagesprek: € 235,-

Voel ik nou verdriet of boosheid? Waar voel ik dit? Tijdens één 
schooldag voelen de leerlingen veel verschillende emoties.
In dit project staat bewustwording bij de leerlingen centraal en 
verzamelt de leerkracht handvatten hoe met de vele emoties 
om te gaan. De leerlingen onderzoeken vragen zoals: Wat voel 
ik? Waar komt dat door? Waar voel ik de emotie en wat kan ik 
ermee? Ze ervaren dat emoties in hun lichaam zitten en niet in 
hun hoofd of erbuiten. Als ze deze emoties voelen, is het makke-
lijker voor ze om zich te beheersen en samen tot een oplossing 
te komen, bijvoorbeeld als er ruzie is na de lunchpauze.

Emotionele Vaardigheden 
met teamtraining

Teamtraining
 De vakdocent begeleidt in dit pro-
ject ook de leerkrachten. Het doel is 
dat de leerlingen én de leerkrachten 
de ervaring van deze lessen het hele 
schooljaar meenemen.
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Groep: 3 t/m 6

Aantal lessen: 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 5, 9, 54, 55

Tags: multidisciplinair, 
ruimtelijk inzicht, 
samenwerken

Prijs: € 360,-  
+ materiaalkosten: € 40,- 
(meerprijs bij maken film  
in overleg)

Een dame met paraplu in een heftige storm die als 
schaduw op een groot wit doek verschijnt. Of de 
magie van de winterzon die een sneeuwpop lang-
zaam doet smelten en de krokussen doet bloeien. 
De leerlingen vertellen een verhaal over licht, sei-
zoenen, de feestdagen, sprookjes of een ander zelf-
gekozen thema. Dit doen ze door hun eigen lichaam 
in te zetten of gebruik te maken van (zelfgemaakte) 
objecten. Optioneel: het is ook mogelijk om in plaats 
van een optreden, een filmpje te maken. 

Schimmenspel
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Groep: 4 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: zelfvertrouwen, 
groepsvorming, expressieve 
vaardigheden, spelplezier

Prijs: vanaf € 315,-

In deze lessenserie gaan de kinderen aan de slag 
met de basisvaardigheden van acteren. Hoe zet 
je een geloofwaardig personage neer? Hoe zet je 
emoties in om je scène te laten boeien? Hoe spreek 
en beweeg je op het toneel? Toneelspelen doe je 
natuurlijk niet in je eentje maar in samenwerking 
met anderen en hoe werkt dat het beste? Dit project 
is ook een goede voorbereiding op de eindmusical. 
De kinderen ontdekken dat iedereen kan toneelspe-
len, als je maar durft!

Basislessen Theater
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Groep: 4 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Tags: sociale vaardigheden, 
vreedzaam, emotionele 
vaardigheden, groepsvorming, 
samenwerken

Prijs: vanaf € 360,-

Er ontstaat ruzie op de gang, kinderen die zwijgen of boos 
naar elkaar kijken in de klas. Altijd die ene leerling die alleen 
zit tijdens de lunch. Of er is veel onrust in de groep. Allemaal 
herkenbare situaties. In deze lessenreeks leren de kinderen 
hun emoties te ontdekken en op speelse wijze tot oplossingen 
van conflicten te komen. Met deze handvatten kunnen ze 
beter met hun eigen en de emoties van de ander omgaan. 
Theater is een uitermate geschikte manier om de principes 
van de Vreedzame School te onderzoeken. Deze lessen zijn 
uiteraard ook geschikt als je geen Vreedzame School bent.

Theater voor een 
Vreedzame School
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Groep: 5 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 2, 54, 55

Tags: zelfvertrouwen, 
expressieve vaardigheden, 
presenteren, eigenaarschap

Prijs: vanaf € 292,50

Steeds meer scholen besteden aandacht aan het geven 
van boeiende mondelinge presentaties. Maar wil je 
de presentatie-skills van de kinderen écht next-level 
krijgen, dan klop je aan bij SEP. Onze theaterdocent 
gaat aan de hand van enthousiasmerende opdrachten 
met de kinderen aan de slag op het gebied van zelf-
vertrouwen, non-verbale communicatie, stemgebruik, 
houding en improvisatievermogen. Hierna geef je met 
veel bezieling niet alleen de best voorbereide spreek-
beurten, maar kun je jezelf ook presenteren wanneer 
je daar niet op voorbereid bent. Of zet er een camera 
bij en maak een reportage over een zelfbedacht onder-
werp. Presenteren, het valt écht te leren! 

Presenteren  
(voor de camera)

Ook handig ter 
ondersteuning van 
spreekbeurten en 
boekbeprekingen
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Groep: 6 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: improvisatievermogen, 
samenwerken, spelplezier, 
zelfvertrouwen

Prijs: vanaf € 315,-

Fouten maken mag en het doel is om ‘elkaar 
te laten stralen’ op het toneel. Omdat er 
geen theaterscript gevolgd wordt, ben je 
afhankelijk van elkaars spelaanbod, waarbij 
‘ja’ zeggen en meebewegen altijd de sleutel 
is tot succes! Speldurf, associëren en samen-
werken staan centraal in de lessen. En heel 
veel plezier is gegarandeerd!

Improvisatietheater
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Groep 8

Aantal lessen: vanaf 6

Inzet van leerkracht: ***

Kerndoelen: 54, 55

Tags: spelplezier, 
zelfvertrouwen, expressieve 
vaardigheden

Prijs: in overleg

Al een musical ingekocht? We komen graag 
ondersteunen! In een aantal theaterlessen 
worden de leerlingen gecoacht in comfortabel 
op het podium staan, uitstraling en verstaan-
baarheid. Meer behoefte aan het versterken van 
het theatrale deel, verfijning van het script, het 
maken van het decor samen met de leerlingen of 
begeleiding van repetities en eindregie? Er is van 
alles mogelijk. Kies zelf de ondersteuning die je 
nodig hebt en professionaliseer je eindmusical 
voor een spetterend eindresultaat.

Musicalondersteuning
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Groep 8 

Aantal lessen: vanaf 8

Inzet van leerkracht: ***

Kerndoelen: 54, 55

Tags: eigenaarschap, 
expressieve vaardigheden, 
samenwerken, zelfvertrouwen

Prijs: vanaf € 742,50

Dit jaar écht inspelen op de talenten van de leer-
lingen? Organiseer met groep 8 een talentenshow. 
In tien lessen werkt een theaterdocent met de 
leerlingen toe naar een eindpresentatie waarbij de 
talenten en interesses van de leerlingen centraal 
staan. Het resultaat is een montagevoorstelling 
waarbij losse scènes, sketches, zang en dans op 
een dynamische manier met elkaar verweven zijn. 
Zo voelende leerlingen zich vrij en kunnen ze laten 
zien waar ze goed in zijn.

Talentenshow
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