
                              
 
Voor de leerkracht:  
Kijken naar woordloze voorstellingen 

Je neemt de kinderen mee naar een voorstelling zonder woorden. Deze voorstelling zonder taal, met 
moderne dans en bijzondere muziek, kan ons onzeker maken: Snap ik het wel? Waarom zeggen ze 
niks? Wat bedoelen ze nou?  
 
Die vragen, die onzekerheid, kan het genieten van een voorstelling aardig in de weg zitten. Vandaar 
dat kinderen vooraf al mogen horen dat ze hun eigen verhaal kunnen maken van wat ze zien. 
Daarnaast kun je de kinderen voorbereiden op het zien van een non-verbale voorstelling door vooraf 
met hen het gesprek aan te gaan over lichaamstaal. Dat kun je doen door voorbeelden te geven van 
lichaamstaal die we vaak gebruiken (stilte-teken, stop-teken etc.). Maar juist ook door een beweging 
die verschillende interpretaties kan hebben. Mooi om de verschillen in gedachten te benoemen en 
aan te geven dat die er mogen zijn. 

Kinderen kunnen extra genieten van de 
voorstelling, als ze samen met hun eigen 
leerkracht de bewegingsopdrachten te doen. We 
hopen dat je de ideeën uit deze lesbrief met hen 
gaat uitproberen! Je vindt het lesmateriaal via 
deze link o.a. bij ‘samen doen’ en ‘samen 
napraten.’ 
Bekijk welke onderdelen er allemaal te vinden zijn, 
zodat je de kinderen zo goed mogelijk kunt 
begeleiden voor, tijdens en na de voorstelling.  

 

Praktische informatie bezoek Oor/Sprong in de Lambertuskerk. 

- De voorstelling vindt plaats in de winter in de Lambertuskerk, de verwarming zal aangezet 
worden, maar in verband met de huidige gasprijzen, zal dat niet zo hoog zijn.  

- Graag uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. 

- In de speciaal gemaakt ouderbrief adviseren wij de ouders/verzorgers dat ze hun kind lekker 
warme kleding moeten laten dragen, want de leerlingen zitten toch een klein uur stil te kijken.  

- De leerlingen mogen hun jas aanhouden tijdens de voorstelling.  

- Het is niet mogelijk om naar de toilet te gaan in de Lambertuskerk.  

- Er is een speciale logistieke brief voor de rij-ouders, met daarop informatie over de 
parkeermogelijkheden in de buurt van de kerk.  

- Het is helaas niet mogelijk dat de ouders de voorstelling bijwonen.  

Wij wensen jullie alvast veel plezier met deze bijzondere voorstelling. 
Team van Cultuurkade 

 

TIP:  
Maak een koppeling met het project Expeditie Heilige Huisjes, klik voor meer informatie door via de 
link. Rechtsonder op die pagina staan downloads zoals de leerkrachten handleiding en ingevulde 
kijkwijzer van o.a. kijkvragen bij de Lambertuskerk. 
Het project Expeditie Heilige Huisjes behandelt aan de hand van de SchoolTV filmpjes van  
Heilige Huisjes de wereldgodsdiensten en legt tegelijkertijd de link naar het religieuze erfgoed in de 
omgeving van de leerling zelf.  

https://www.destilte.nl/nl/lesbrieven/oor-sprong-groep-5-8/
https://www.destilte.nl/nl/lesbrieven/oor-sprong-groep-5-8/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/87/expeditie-heilige-huisjes

