
Het Juffenballet in De Harmonie



Voorbereiding: de trailer
Lees met elkaar deze pagina en bekijk de trailer. Bespreek de volgende 
vragen:

• Waar denk je dat de voorstelling over gaat?

• Wat doet de juf of meester stiekem na schooltijd?

• Waar slapen meesters en juffen eigenlijk?

https://www.maastd.nl/nl/maas-op-tournee/online-magazines/juffenballet/voor-je-gaat/


Voorbereiding: Filmpje kijken
In dit filmpje maak je alvast kennis met een aantal juffen uit de 
voorstelling. Bespreek daarna met elkaar de vragen:

- Van wie is dit filmpje? Waarom filmt zij?

- Waar zou je graag meer van willen weten na dit filmpje?

- Gaat het bij jullie op school ook zo? 

- Welke meester of juf van jouw school lijkt op een juf uit het filmpje?

https://www.youtube.com/watch?v=llsFLB_MqWQ


Juffen in boeken

• Juffen en meesters komen wel vaker voor in boeken, films, series en 
voorstellingen. Allemaal zijn ze even bijzonder.
• Kennen jullie boeken die over meesters of juffen gaan? Wat is er leuk, 

gek, grappig of bijzonder aan deze juf of meester?

• Tip! Lees met je klas eens een boek over meesters of juffen. Op deze 
pagina staan wat tips waar je inspiratie uit kunt halen.

https://www.maastd.nl/nl/maas-op-tournee/online-magazines/juffenballet/meer-juffen/


Tekenopdracht
De schooljuf of -meester. Iemand die jij vertrouwt. Hij of zij staat dagelijks 
voor de klas, schrijft dingen op het bord en controleert jouw schrift. Maar wat 
doen ze eigenlijk als jij het klaslokaal verlaat? Is de juffrouw dan nog steeds 
een juf? En waar gaat ze dan naar toe? Woont ze op school? En zo ja, waar 
slaapt ze dan? 

Maak een tekening van jouw eigen juf of meester na schooltijd! Je mag zelf 
beslissen wat hij/zij doet. Als het maar OP school gebeurt! Woont hij daar? 
Kookt zij daar? Is er een speciale slaapkamer voor meesters en juffen en hoe 
ziet die er dan uit? Bespreek eerst klassikaal wat ideeën en aan de slag!



Theateropdracht
Wat zou het leuk zijn als je ergens een verborgen camera kunt 
ophangen. Dat je dan zou kunnen zien wat er gebeurt als jij er niet 
bent. Of wat er gebeurt op een plek waar jij niet mag komen. 
Bijvoorbeeld de koffiekamer van de docenten. Wat zouden ze daar toch 
doen? En wat zouden ze daar toch allemaal bespreken?

Maak in groepjes een korte scène over wat er te zien zou zijn in de 
koffiekamer op jullie school. Dat mag best een beetje gek zijn! 



Knutselopdracht

Na een schooldag gaan de leerlingen naar huis. De meesters en juffen blijven 
dan altijd achter op school. Misschien gaan ze wel helemaal niet naar huis! 
Als ze op school blijven, dan hebben ze natuurlijk wel een planning nodig op 
het planbord. Zo’n planning hebben jullie ook vast wel in de klas hangen!
Daar hangen ook kaartjes met de naam van het vak en een plaatje.

Bedenk hoe de dag van de meester of juf eruit ziet als alle kinderen weg zijn. 
Ontwerp daar de planningkaartjes van. Schrijf op wat ze doen en maak er 
een symbool/plaatje bij. Maak met elkaar de planning van de rest van de dag 
voor de juf of meester. 

Extra: wat doen de meesters/juffen in het weekend? 



Schrijfopdracht
Denk eens aan alle deuren bij jou op school. Dat zijn er veel. Hoeveel 
weet je er? Is er ook een deur… die altijd dicht zit? Een deur waar jij 
niet achter mag kijken? Waar soms misschien wel iemand doorheen 
gaat… of juist nooit? Een deur met geheimen… Wat zou daar toch 
achter zitten? 

Schrijf een verhaal waarin jij stiekem door die deur heen gaat. Wat zie je daar? 
Wat hoor je? Wat ruik je? Wat voel je? Wat voor avontuur beleef je daar?

Wie wil dit verhaal voorlezen aan de klas? De rest mag het bij de meester of juf 
inleveren. 



Na de voorstelling: QUIZ

Jullie hebben de voorstelling ‘Het Juffenballet’ met elkaar gezien. Jullie 
weten nu welke juffen er allemaal in de voorstelling speelden. 

Maak met elkaar deze quiz en kom erachter welk juffentype jij bent. 

https://www.maastd.nl/nl/maas-op-tournee/online-magazines/juffenballet/quiz-juffentypes/


Bedankt voor jullie inzet!


