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In het kader van het kunstmenu gaat u met uw klas in juni naar een theatrale rondleiding in de Harmonie. 
Deze rondleiding wordt gemaakt en gespeeld  door eerstejaars studenten van de opleiding Docent  
Theater NHL Stenden Hogeschool. Op verschillende plekken in de Harmonie worden scènes gespeeld.  
 
Onze studenten komen 6 x bij u op school. Ze komen 1 x observeren, daarna geven ze 3 voorbereidende 
workshops en ze komen een scène uit de theatrale rondleiding spelen voor de kinderen en hen om feedback 
vragen. Na de theatrale rondleiding doen ze nog een verwerkingsles.   
Tijdens de voorbereidende workshops maken de leerlingen alvast kennis met enkele acteurs  en met thema’s 
uit de voorstelling.  Als kinderen voorbereid naar het theater gaan, zien ze meer.  
 
Voor onze studenten zijn de voorbereidende workshops een stage.  
In deze stage gaat het om kennismaken met de belevingswereld van de doelgroep waar ze voor gaan  
spelen:  hoe denken de kinderen over de thema’s, hoe fantaseren ze erover en wat voor ervaringen hebben 
ze zelf met deze thema’s. In deze stage werken studenten  met actieve werkvormen: verschillende vormen 
van vertellen en spelen.  
 
In deze stage werken de studenten in een twee of drietal.  De voorbereidende workshops en de 
verwerkingsles duren ongeveer 45 minuten. We willen u vragen om bij de les aanwezig te zijn en de student 
na afloop feedback te geven over  hoe ze inspelen op de leerlingen. Dit mag mondeling of schriftelijk. 
 
De dagen dat ze komen:    
donderdag 23 april observeren.  Ze zijn om 8.15 op school en maken dan afspraken over hoe laat ze 

de andere dagen komen.  
Donderdag 14 mei workshop 
Donderdag 28 mei workshop 
Donderdag 4 juni workshop 
Donderdag 11 juni try-out van een scène  
Maandag 29 juni verwerkingsles 
  
De rondleidingen op woensdag 24, donderdag 25 of vrijdag 25 juni. Daarvoor bent u ingeroosterd. Datum en 
tijd zijn te vinden op https://www.schoolkade.nl/rooster 
De workshops kunnen plaatsvinden in de ochtend en in de middag tot uiterlijk 14.15 uur. 
 

 Het zou fijn zijn als er bij u op school een speellokaal is, waar de workshops in gegeven kunnen worden.  
 Als dat niet het geval is, kan er ook ruimte gemaakt worden in de klas. 
 
 Veel plezier met de workshops en de theatrale rondleiding.  
  
 Hartelijke groet   
 

Elly van den Brand  elly.van.den.brand@nhlstenden.com 
Opleiding Docent Theater NHL Stenden Hogeschool. 
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