
 

 

 



 

“ 
The beginning is the most important part of the work. 

-Plato- 

” 
Zet de toon in de eerste weken van het schooljaar 
Een bekende uitspraak van Plato die ook zeker voor het onderwijs 
geldt. In die eerste weken kun je samen met je klas de toon zetten 
voor de rest van het schooljaar. Welke afspraken maken we? Hoe gaan we 
met elkaar om? Wanneer voel je je veilig? 

Drama is het vak bij uitstek om de sfeer in de klas te verbeteren en 
het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten. De groep leert 
samen te werken, keuzes te maken, zich te uiten, en respect te hebben 
voor elkaars ideeën en gevoelens. Vaardigheden waar ze de rest van hun 
schooltijd en daarna profijt van hebben. 

In dit boek vind je 40 oefeningen die je schooljaar een vliegende 
start geven. Omdat ze de groep laten kennismaken, ontspannen en 
ontdekken. De oefeningen zijn onderverdeeld in 4 categorieën: 
energizers, samenwerking, vertrouwen en drama. De oefeningen kun je op 
ieder gewenst moment inzetten; aan het begin of eind van de dag, als 
tussendoortje of als onderdeel van een dramales. 

Bij de meeste oefeningen heb je geen attributen nodig. Soms zijn er 
simpele voorwerpen benodigd, zoals een ballon, krant of blinddoek.   
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Naast een aantal oefeningen staat een muziektip vermeld. In onze 
dramalessen en -oefeningen maken we veel gebruik van muziek. Deze 
theatrale muziek staat online in de lesmethode (toegankelijk via een 
abonnement) en is daarnaast los aan te schaffen: 
https://www.dramawinkel.nl/lescd1 Wanneer je nu een abonnement op onze 
lesmethode aanvraagt, krijg je deze Les CD zelfs helemaal gratis! 

Zou je graag drama een belangrijkere plek in je lesprogramma willen 
geven? Dan nodig ik je uit een kijkje te nemen op www.dramaonline.nl 
Hier vind je volop inspiratie om je cultuuronderwijs vorm te geven.   

Ik wens je een fijn schooljaar toe. Met veel aandacht voor de 
veiligheid en sfeer in de groep. 

 

Met theatrale groet, 

 

 

 

Eva Mesman 

Ontwikkelaar lesmateriaal DramaOnline   
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DramaOnline maakt van drama 
een vak! 
 

DramaOnline is de online 
lesmethode die leerkrachten in 
het basisonderwijs begeleidt in 
het maken en geven van 
dramalessen. 

Met honderden kant-en-klare 
dramalessen en -oefeningen, 
instructievideo’s en 
leerlijnmodule geeft DramaOnline 
drama een vaste plek in het 
lesprogramma. 

       

www. dramaonline.nl  /dramaonline    /dramaonlineNL 

 

Copyright © 2018 DramaOnline  

Auteur: Eva Mesman  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, 
fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ook het 
plaatsen van directe links naar de bestandslocatie van dit document op 
websites, in e-mail nieuwsbrieven of andere vormen van digitale media is niet 
toegestaan. 
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Energizers 
 

Een energizer is een korte opdracht die de energie losmaakt en plezier 
brengt. Bij veel energizers ligt de nadruk op de groep als geheel. Lol 
maken, ontspannen en het richten van de aandacht staan in de 
onderstaande oefeningen centraal. 

Kippenhok (groep 1-8)      Les CD 1, nr. 10 
De leerlingen worden verdeeld in tweetallen en dansen apart van elkaar 
als kippen door de ruimte. Als de muziek stopt, zoeken ze zo snel 
mogelijk hun kippenvriendje op en gaan in hurkzit tegenover elkaar 
zitten met de handen op elkaars schouders. 
Variatie: Je kunt een extra spelelement toevoegen door het tweetal dat 
als laatste op de juiste manier zit, naar de kant te roepen. Hiermee 
ga je door tot er één duo overblijft. 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
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Klapspel (groep 1-8)      Les CD 1, nr. 1 
De leerlingen staan in een kring. Je rent naar leerling 1 toe, bij 
voorkeur iemand die ver van je vandaan staat in de kring. Je klapt op 
elkaars handen. Je neemt nu de plek in de kring over van leerling 1. 
Leerling 1 herhaalt dit met de volgende leerling. 
Wanneer dit goed gaat, kun je extra leerlingen activeren, door opnieuw 
naar iemand toe te rennen en op de handen te klappen. Op die manier 
rennen er stap voor stap steeds meer leerlingen tegelijkertijd naar 
elkaar toe. Door zelf met dit spel mee te doen, heb je controle over 
het aantal leerlingen dat actief is. 
Tip: Doe de techniek van het op elkaars handen klappen eerst duidelijk 
voor. 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
 
 

Naambal (groep 3-8) 
De leerlingen staan in de kring. Eén van de leerlingen zegt de naam 
van een ander. Zodra er oogcontact is, gooit de leerling de bal naar 
de ander. De leerlingen blijven de bal overgooien. Wanneer dit goed 
gaat, kun je meerdere ballen in het spel brengen. Voer het tempo 
steeds hoger op. 
 

Ik zit naast... (groep 5-8) 
De leerlingen zitten in de kring. Eén van de leerlingen gaat in het 
midden staan. De leerling die rechts van de leeggekomen stoel zit, 
schuift op de lege plaats en zegt "Ik zit...". De persoon die nu 
rechts van de nieuw leeggekomen stoel zit, schuift ook op en zegt 
"naast..." en noemt hierna de naam van een andere leerling. Deze 
leerling gaat snel op de lege stoel zitten. Dit herhaalt zich telkens. 
De leerling in het midden probeert zo snel mogelijk op de lege stoel 
te gaan zitten, nog voordat een naam genoemd is. Na dat moment mag hij 
of zij niet meer de plek overnemen. Wanneer het is gelukt de lege plek 
te bemachtigen, dan gaat de leerling die de fout maakte in het midden. 
Voor de groep is het belangrijk het tempo van verschuiven hoog te 
houden, zodat de leerling in het midden de kans niet krijgt om op de 
lege stoel te gaan zitten. 
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Maaike, Maaike, Maaike (groep 5-8) 
De leerlingen staan in de kring, met één iemand in het midden: de 
tikker. Je noemt de naam van een leerling, bijvoorbeeld Maaike. De 
tikker rent zo snel mogelijk naar Maaike om haar te tikken. Maaike is 
echter vrij wanneer zij voor ze getikt is drie keer haar eigen naam 
heeft gezegd: Maaike, Maaike, Maaike. Als dit lukt, gaat de tikker 
weer naar het midden en noemt Maaike een nieuwe naam. Als de tikker 
wel op tijd Maaike heeft kunnen tikken, neemt hij of zij haar plaats 
in de kring over en is Maaike de nieuwe tikker. 
 

Knuffeltikkertje (groep 1-8) 
De leerlingen rennen door de ruimte. Eén van hen is de tikker. De 
leerlingen kunnen niet getikt worden wanneer zij in tweetallen een arm 
om elkaar heen slaan. Op deze manier mogen ze 10 tellen blijven staan. 
Wanneer een derde leerling een arm om één van de twee knuffelende 
leerlingen slaat, moet de buitenste leerling loslaten. Degene die 
getikt wordt, is de nieuwe tikker. Dit kun je een aantal minuten door 
laten gaan. 
 

Orkaan (groep 3-8) 
De leerlingen zitten op een stoel in de kring. Je spreekt een zin uit, 
waarin je drie namen van leerlingen noemt en een bepaalde eigenschap. 
Bijvoorbeeld "De wind waait voor Sterre, Daniël, Thomas en voor 
iedereen die blond haar heeft". Vervolgens klap je in je handen en 
Sterre, Daniël, Thomas en alle blondharige leerlingen wisselen van 
stoel. Je kunt ook onzichtbare eigenschappen noemen. Bijvoorbeeld "De 
wind waait voor Sara, Mik, Floris en voor iedereen die van chocola 
houdt". Herhaal dit een aantal maal met verschillende namen en 
eigenschappen.  
Wanneer je "Orkaan" roept, wisselen alle leerlingen van stoel. Zelf ga 
je ook op een stoel zitten, waardoor er één leerling zonder stoel 
overblijft. Deze leerling neemt nu jouw rol in het midden over en 
spreekt een aantal zinnen uit totdat hij of zij "Orkaan" roept. 
Tip: Je kunt de oefening vergemakkelijken door alleen namen of alleen 
eigenschappen te noemen. 
 

Krantendans (groep 1-8)      Les CD 1, nr. 1 
Iedere leerling krijgt een dubbele krantenpagina. De leerlingen leggen 
de pagina plat op de vloer en gaan erop staan. Zodra de muziek start, 
dansen de leerlingen op hun krant. De krant mag hierbij niet scheuren 
en de voeten mogen de vloer niet raken. Telkens als de muziek stopt, 
vouwen de leerlingen hun krantenpagina dubbel. Hierdoor wordt het 
dansen steeds moeilijker. 
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Krantendans in tweetallen (groep 1-8)      Les CD 1, nr. 1 
De leerlingen staan in tweetallen in de ruimte. Ieder tweetal heeft 
een dubbele krantenpagina. De koppels dansen door de ruimte met de 
krant bij zich. Zodra de muziek stopt, leggen zij de krant op de vloer 
en gaan erop staan. Het koppel dat het laatst op de krant staat, gaat 
naar de kant.  
Tip: Als dit goed gaat, kun je de krantenpagina's halveren, waardoor 
het lastiger wordt om op de krant te blijven staan. 
 

Vraag en antwoord (groep 1-8)    
De leerlingen staan in de kring. Je laat hen een korte reeks ritmische 
bewegingen zien, die bestaat uit stampen met de voeten en/of klappen 
in de handen. Bijvoorbeeld 6 keer stampen en 2 keer klappen in de 
handen. De leerlingen doen dit vervolgens na. Herhaal dit een aantal 
keer en zet vervolgens een nieuwe ritmische reeks in. Op deze manier 
ontstaat een vraag- en antwoordserie in ritme. Bouw de 
moeilijkheidsgraad langzaam op. 
Tip: Je kunt hierna ook een leerling de rol geven om de bewegingen 
voor te doen. 
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Samenwerking 
 

Samenwerken is een belangrijk aspect in drama. Elkaar goed aanvoelen, 
rekening houden met elkaars gevoelens, afspraken maken en natuurlijk 
samen tot een goede scène komen. 

In de onderstaande oefeningen wordt het samenwerken gestimuleerd. 
Bespreek de oefeningen vooral na. Hoe ging het? Wat vond je moeilijk 
of makkelijk? Wat zou je een volgende keer anders doen? Dat kan tot 
mooie inzichten leiden. 

Een ander lichaamsdeel (groep 1-8)    Les CD 1, nr. 15 
De leerlingen dansen door de ruimte. Wanneer de muziek stopt, noem je 
een lichaamsdeel. De leerlingen zoeken zo snel mogelijk een andere 
leerling op en houden het genoemde lichaamsdeel tegen elkaar. Wissel 
verschillende lichaamsdelen af, zoals een knie, schouder of oor. 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
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Geheime plaats (groep 5-8) 
Verdeel de leerlingen in groepjes van 5 tot 7 personen. Elk groepje 
houdt gezamenlijk een krantenpagina strakgespannen. Eén van de 
leerlingen neemt een plaats in de ruimte in gedachten en probeert de 
rest van de groep daar zonder tekst naar toe te leiden. De krant mag 
hierbij niet scheuren. Hierna wordt van leider gewisseld. 
 

Romeo zoekt Julia (groep 4-8) 
Elke leerling krijgt een sticker op de rug geplakt met een woord. Deze 
woorden horen in duo's bij elkaar, bijvoorbeeld Romeo en Julia. De 
leerlingen zoeken nu hun partner door middel van het stellen van 
vragen over zichzelf die alleen beantwoord mogen worden met "ja" of 
"nee". Als het duo elkaar gevonden heeft, gaan zij op de grond zitten. 
 
Voorbeelden voor stickers: 

● Romeo en Julia 
● Kip en haan 
● Circusdirecteur en acrobaat 
● Tennisracket en bal 

 

Ballon op nummer (groep 5-8) 
De leerlingen staan in de kring. Je geeft ieder een nummer, oplopend 
vanaf 1. Alle leerlingen nemen nu een andere plek in de kring in, 
zodat ze niet op volgorde van nummer staan. Je gooit een ballon in de 
kring omhoog. De leerlingen moeten deze ballon hooghouden door deze 
omhoog te tikken. Dit mag echter alleen op volgorde gebeuren. Dus 
eerst nummer 1, daarna 2, enzovoort. 
Wanneer de ballon de grond raakt, begint het spel opnieuw. Laat de 
leerlingen tactieken bedenken om de ballon zo goed mogelijk hoog te 
houden. Voorbeelden: bij aanraking het eigen nummer noemen, bij 
aanraking de naam van de volgende leerling noemen, de ballon richting 
de volgende leerling tikken. 
Variatie: Wanneer dit goed gaat, kun je meerdere (anders gekleurde) 
ballonnen in het spel brengen. 
 

Gekleurde groepjes (groep 5-8) 
Elke leerling krijgt een sticker op het voorhoofd geplakt met een 
bepaalde kleur. De leerlingen vormen nu zo snel mogelijk groepjes 
waarbij de verschillende kleuren per groep gesorteerd zijn. Bij deze 
oefening mag niet gepraat worden. 
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Geheimtaal (groep 5-8) 
De leerlingen worden verdeeld in groepjes van 5 à 6 personen. Per 
groepje gaat één leerling de ruimte uit. De rest van de groep spreekt 
een code af, bijvoorbeeld kriebelen aan de neus. De leerling komt 
terug en de groep heeft een gesprek met elkaar waarbij de code af en 
toe gebruikt wordt. De leerling wordt genegeerd tot het moment dat hij 
of zij de code heeft geraden. Hierna is een volgende leerling aan de 
beurt. 
Tip: Deze oefening is zeer geschikt om na te bespreken. Hoe voelde het 
om iemand te negeren of zelf buitengesloten te worden? Waar kun je dit 
mee vergelijken? 
 

De spiraal (groep 1-8) 
De leerlingen staan hand in hand in een rij. De voorste leerling loopt 
rond en neemt de rij mee. Op een bepaald moment begint de leerling om 
de eigen as te draaien waardoor de rij langzaam als een spiraal om hem 
of haar heen wordt gedraaid. Als de spiraal klaar is, kiest de voorste 
leerling een weg naar buiten tussen alle armen en benen door. De rest 
volgt met de handen vast zonder de rij te verbreken. 
Tip: Zorg ervoor dat de spiraal niet te strak wordt, anders hebben de 
leerlingen geen ruimte om weer naar buiten te komen. 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
 

Pas je aan (groep 1-8) 
De leerlingen lopen door de ruimte in hun eigen tempo. Wanneer ze een 
andere leerling tegenkomen, lopen ze een stukje verder als tweetal. 
Hierbij passen ze zich aan aan elkaars tempo, waardoor het tweetal 
precies gelijk loopt. Er mag hierbij geen tekst gebruikt worden. 
Vervolgens lopen zij weer verder op hun eigen manier en ontmoeten een 
volgende leerling waarmee ze een tijdje in hetzelfde tempo lopen. 
 

Levend memory (groep 1-8) 
De leerlingen worden in tweetallen verdeeld. Twee of drie leerlingen, 
de memoryspelers, gaan de ruimte uit. De tweetallen bedenken 
gezamenlijk een reeks bewegingen. Deze reeks oefenen ze zodat ze deze 
identiek kunnen uitvoeren. Hierna verspreiden ze zich door de ruimte. 
De memoryspelers komen terug in de ruimte en vragen leerlingen hun 
bewegingen te laten zien. Zij zoeken de gelijke paren bij elkaar. Het 
spel is afgelopen wanneer alle paren bij elkaar geraden zijn. 
Tip: Met jongere leerlingen kun je dit spel spelen met alleen een 
stilstaande houding in plaats van een reeks bewegingen. 
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Elleboog (groep 1-8) 
De leerlingen staan in de kring en krijgen allemaal een nummer, van 1 
tot 4. De nummers 1 leggen hun handen op het hoofd, de nummers 2 op de 
schouders, de nummers 3 in de zij en de nummers 4 op de knieën. De 
leerlingen lopen vervolgens door elkaar. In plaats van een hand te 
geven, begroeten ze elkaar door de ellebogen zachtjes tegen elkaar aan 
te tikken. Hierbij mogen ze een korte begroetingstekst gebruiken, 
bijvoorbeeld "Goedemorgen". Hierna lopen ze verder en ontmoeten een 
volgende leerling. 
 
 
. 
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Concentratie 
 

Gedurende een schooldag is er veel ongewenste afleiding, waardoor 
leerlingen zich lastig kunnen concentreren. Zet één van onderstaande 
oefeningen eens in vlak voor een reken- of taalles. Ze zullen zich 
waarschijnlijk makkelijker ongestoord kunnen richten op de lesstof. 
 

Handen zoeken (groep 1-8) 
De leerlingen zijn verdeeld in tweetallen en krijgen kort de tijd om 
elkaars handen te voelen. Hierna verplaats je de leerlingen door de 
ruimte. Zij gaan nu met de ogen gesloten op zoek naar de handen van de 
eigen partner. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat er niet 
gesproken wordt, zodat er alleen contact gemaakt wordt door het voelen 
van de handen. 
Tip: Met jongere leerlingen kun je de groep een vaste plek in de 
ruimte geven, bijvoorbeeld zittend in de kring. Je geeft telkens een 
aantal kinderen de beurt om de kring rond te gaan en de handen te 
voelen. 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
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Dit en dat (groep 1-8) 
De leerlingen staan in een kring. Je doet een beweging of houding voor 
en zegt daarbij de woorden "dit" of "dat". Wanneer je "dit" zegt, doen 
de leerlingen deze beweging of houding na en zeggen daarbij "dit". 
Wanneer je "dat" zegt, blijven de leerlingen stil staan. Probeer de 
leerlingen te verrassen door snel en langzaam de bewegingen af te 
wisselen. 
Variatie: De leerlingen die bij "dat" toch bewegen of spreken, zijn af 
en gaan zitten. 
 

Handen in de war (groep 5-8) 
De leerlingen en jij zitten samen op de knieën in de kring. De handen 
zetten jullie voor je op de grond met de linkerhand tussen de handen 
van de buurman of buurvrouw geplaatst. Op deze manier staan de handen 
om en om in de kring. Je klapt nu met je hand op de grond, waarna de 
klap in de volgorde van de kring wordt doorgegeven. Hou een 
gelijkmatig tempo aan. 
Variatie: Je kunt deze oefening moeilijker maken door de mogelijkheid 
te geven tweemaal op de grond te klappen. Op dat moment wordt de klap 
de andere richting op doorgegeven. 
 

Stille lakeien (groep 1-6) 
De leerlingen, de lakeien, zitten in een halve cirkel in de ruimte. 
Eén van de leerlingen, de koning, zit met de ogen gesloten voor de 
halve cirkel met de rug naar de anderen gekeerd. De koning wil alleen 
maar stille lakeien in dienst. Je wijst een lakei aan die opstaat en 
dichtbij de koning gaat staan. Dit herhaal je een aantal keer. De 
koning raadt hoeveel lakeien er achter hem staan. 
Tip: Je kunt de koning de hand bij zijn oor laten leggen, wanneer hij 
een geluid hoort. Op die manier worden de lakeien aangemoedigd om nog 
stiller te zijn. 
 
 

In de hoek (groep 1-8) 
De leerlingen zitten in een kring. Eén van de leerlingen zit in het 
midden met de ogen dicht. Je wijst nu een hoek in de zaal aan. De 
leerlingen sluipen allen naar die hoek. De leerling in het midden 
raadt in welke hoek de groep is gaan staan. 
Tip: Wanneer de leerling moeilijk raadt in welke hoek de groep staat, 
kun je één van de groepsleden een geluid laten maken. 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 

 

13 



 

Tot 10 (groep 5-8) 
De leerlingen zitten in een kring. Samen tellen zij tot 10. Er wordt 
niet afgesproken wie welk getal zegt. Wanneer er tegelijkertijd 
gesproken wordt, begint de groep weer bij 1. 
Variatie: Wanneer tot 10 tellen goed gaat, kun je de groep terug laten 
tellen tot 1. 
 

De beer is los (groep 3-8)    Les CD 1, nr. 10 
Eén van de leerlingen is een beer. De overige leerlingen, de jagers, 
dansen door de ruimte. Wanneer de muziek stopt, roep je "De beer is 
los!". De jagers laten zich op de grond vallen en doen alsof ze dood 
zijn. De beer komt nu op en probeert de jagers uit hun concentratie te 
halen. Wanneer dit lukt, wordt deze jager ook een beer en helpt mee om 
de jagers te laten reageren. 
Tip: Spreek met elkaar af welke handelingen zijn toegestaan. Je kunt 
bijvoorbeeld bepalen dat de leerlingen elkaar niet mogen aanraken. 
 

Achter de krant (groep 1-8) 
De leerlingen zitten in de kring. Eén van de leerlingen staat in het 
midden en neemt de kring goed in zich op. Daarna sluit de leerling de 
ogen. Je geeft nu een krantenpagina aan één van de leerlingen, waar 
hij of zij zich achter verstopt. De leerling in het midden van de 
kring raadt welke leerling er achter de krant zit. Wanneer het niet 
geraden wordt, kan de krant telkens een klein stukje omhoog gaan, 
totdat de verstopte leerling ontdekt is. 
Variatie: Je kunt ervoor kiezen om de leerlingen zich niet helemaal 
achter de krant te laten verstoppen, maar een stukje van de schoenen 
of het haar te laten zien. Hierdoor verloopt het spel sneller. 
 

Stoel zoeken (groep 1-8) 
De leerlingen zitten op een stoel in de kring. Twee of meer leerlingen 
staan in het midden met een blinddoek voor. Zij zoeken op de tast zo 
snel mogelijk naar een lege stoel in de kring en gaan zitten. Dit 
herhaal je een aantal keer. 
 

Zoek de verschillen (groep 3-8) 
De leerlingen staan in tweetallen tegenover elkaar. Leerling 1 bekijkt 
de ander zeer aandachtig en sluit daarna de ogen. Leerling 2 verandert 
nu iets aan zichzelf, bijvoorbeeld een knoopje los of de veters anders 
gestrikt. Leerling 1 opent de ogen en raadt wat er is veranderd. 
Hierna wisselen de rollen om. Zorg ervoor dat de leerlingen telkens 
maar één detail veranderen. 
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Drama 
 

Een ander woord voor drama is doen-alsof-spel. Waar in de vorige 
categorieën de nadruk lag op het samenwerken, plezier maken en 
ontspannen, gaan de volgende oefeningen over het spelen van een 
situatie of een rol. Wat natuurlijk niet uitsluit dat de leerlingen 
samenwerken, plezier maken en ontspannen. 

Als uitgever van de digitale lesmethode DramaOnline willen wij ervoor 
zorgen dat drama een belangrijkere plek in het lesprogramma krijgt. 
Onderstaande oefeningen zijn daar een voorproefje van. Makkelijk uit 
te voeren, met weinig voorbereiding. 
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Wij zijn de groep in spijkerbroek (groep 5-8) 
De leerlingen zitten aan de kant. Je noemt een aantal namen van 
leerlingen, die bij elkaar een groepje van ongeveer 5 personen vormen. 
Ga hiermee door totdat de hele klas in groepjes verdeeld is. De 
groepjes overleggen nu met elkaar wat de meest voor de hand liggende 
overeenkomst tussen hen is. Bijvoorbeeld allemaal een spijkerbroek, 
oorbellen of blond haar. Daarnaast bedenken zij zoveel mogelijk andere 
overeenkomsten, zoals allemaal goed in rekenen, 11 jaar en op de fiets 
naar school gegaan. Bij deze overeenkomsten bedenken ze een 
stilstaande foto en een titel, die begint met "Wij zijn de groep...". 
In dit geval "Wij zijn de groep in spijkerbroek, 11 jaar, goed in 
rekenen en op de fiets naar school gekomen". 
Hierna worden de foto's plus bijbehorende titels aan elkaar 
gepresenteerd. 
Tip: Bestudeer tijdens de schooldag, voorafgaand aan de dramales, de 
leerlingen en hun overeenkomsten en deel hen alvast ongemerkt in 
groepjes in. 
 

Locatie spelen (groep 1-8)    Les CD 1, nr. 5 
De leerlingen zitten aan de kant. Je noemt een locatie waar veel 
verschillende handelingen mogelijk zijn. Voorbeelden: restaurant, 
strand, supermarkt, kermis, circus. 
De leerlingen gaan om de beurt de vloer op en beelden een handeling 
uit die past bij de locatie. In het geval van een restaurant 
bijvoorbeeld afwassen of bedienen. De leerlingen blijven deze 
handelingen uitbeelden tot iedereen op de vloer staat en de locatie 
dus compleet is. Er mag contact gemaakt worden, maar de handelingen 
blijven zoals ze gekozen zijn en er wordt geen tekst gebruikt. Voer 
deze opdracht met verschillende locaties uit. 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
 

Climax (groep 4-8)    Les CD 1, nr. 12 
Een groep van 6 tot 8 leerlingen staat op de vloer. Ze spelen zonder 
geluid een situatie die je noemt. Wanneer de situatie helder is, geef 
je ook een probleem aan. Bijvoorbeeld passagiers in een vliegtuig, die 
opeens merken dat ze vliegangst hebben. De leerlingen beelden dit uit, 
waarbij je telkens een stap noemt. Bij stap 1 is de angst nauwelijks 
zichtbaar, bij stap 5 is het ondraaglijk. Alleen in stap 5 mogen de 
leerlingen geluid maken. Je kunt steeds sneller wisselen tussen de 
verschillende stappen. 
Tip: Wanneer je de leerlingen graag nog groter wilt zien spelen, dan 
kun je na stap 5 ook stap 6 eens noemen. 
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Voorbeelden: 
● mensen in de wachtkamer van de dokter - stank 
● passagiers in een vliegtuig - vliegangst 
● mensen in de wachtkamer van de dierenarts - slappe lach om de 

andere dieren 
● etalagepoppen - jeuk 
● doktoren tijdens operatie - zenuwachtig 

 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
 

Emotieronde (groep 3-8) 
De leerlingen staan in een kring. Om de beurt zeggen zij hun naam. 
Hierna geef je de leerlingen een emotie. Nogmaals zeggen zij hun naam, 
maar nu in de genoemde emotie. In de volgende ronde zeggen de 
leerlingen hun naam waarbij de emotie per leerling groter wordt.  Dit 
gaat door tot het moment dat je denkt dat de emotie niet groter kan. 
Dit herhalen met verschillende emoties.  Voorbeelden: blij, verliefd, 
trots, boos en bedroefd. 
Variatie: De leerlingen kunnen in plaats van hun naam ook een zin 
zeggen, die al een emotie met zich mee brengt. Bijvoorbeeld: "Vanavond 
eten we spruitjes." 
 

Dansen als een ei (groep 1-8) 
De leerlingen dansen door de ruimte als door jou genoemde etenswaar, 
bijvoorbeeld als gebakken ei of komkommer. Zodra de muziek stopt, 
bevriezen ze. Start de muziek weer en noem een volgend soort voedsel. 
Herhaal dit een aantal rondes. 
Tip: Voor sommige leerlingen zal het wellicht lastig zijn zich voor te 
stellen hoe een gebakken ei of komkommer danst. Laat hen focussen op 
één specifiek aspect van de etenswaar. Een komkommer zal bijvoorbeeld 
als één lijn dansen en een gebakken ei pruttelend. 
Voorbeelden: 

● gebakken ei 
● komkommer 
● kauwgum 
● soep 
● meloen 
● hete peper 

 

  

17 



 

De beek (groep 1-8) 
De leerlingen staan in een kring, rondom een denkbeeldige beek. Op 
jouw teken springen zij in de beek en wassen zich. Tijdens het wassen 
gebruiken zij hun stem. Na een korte wasbeurt stappen de leerlingen op 
jouw teken weer uit de beek. 
Het water in de beek verandert telkens, waardoor het stem- en 
lichaamsgebruik ook verandert. 
Voorbeelden: normaal water, ijskoud water, warm water, slijmerig 
water, water met op de bodem puntige stenen, water met daarin 
gevaarlijke dieren. 
Tip: Zorg ervoor dat de leerlingen goed hun stem gebruiken tijdens het 
wassen en dat ze geen fysiek contact hebben met elkaar.  
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
 

Ontsnapte gevangenen (groep 1-8)                                                        Les CD 1, nr. 19 
Je verdeelt de leerlingen in maximaal 5 groepen. Elke groep gaat in de 
ruimte achter elkaar staan. De leerlingen zijn ontsnapte gevangenen. 
Degene die voorop loopt, beeldt uit welke route zij gaan en welke 
handelingen zij daarbij nodig hebben. Laat enkele voorbeelden zien: 
over slootjes springen, slingeren aan een touw en tijgeren over de 
grond. De volgers doen dit zo goed mogelijk na. 
Wanneer je de muziek stopt, staan de leerlingen stil. Jij of één van 
de leerlingen speelt op dat moment de politieagent, die op zoek is 
naar de gevangenen. Als de muziek weer start, sluit de voorste 
leerling achter de laatste aan en beeldt de volgende een nieuwe route 
uit. 
Tip: Deze oefening is zeer geschikt om aan te passen als onderdeel van 
een thema. De gevangenen kunnen ook Sneeuwwitjes zijn op de vlucht 
voor de jager of dieren die proberen te ontsnappen uit de dierentuin. 
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
 

Dansende schoentjes (groep 1-8)                                                        Les CD 1, nr. 19 
De leerlingen dansen door de zaal. Je noemt telkens een soort schoen 
waarop gedanst wordt. Hierdoor verandert de manier van dansen van de 
leerlingen. 
Voorbeelden: balletschoenen, schaatsen, zwemflippers, bowlingschoenen, 
naaldhakken, hardloopschoenen, naaldhakken, voetbalschoenen, te kleine 
schoenen, clownsschoenen, zevenmijlslaarzen.   
Voor deze oefening is een instructievideo in de lesmethode 
beschikbaar. 
 

18 



 

Lopende band (groep 1-8)   
De leerlingen zitten of staan in een kring. Je geeft een denkbeeldige 
doos door. Deze wordt door iedereen doorgegeven zonder dat deze van 
vorm verandert. Elke ronde geef je een ander pakket door. Je kunt 
hierin wisselen in grootte, lengte, zwaarte en gevoel.  Voorbeelden: 
een zacht pakket, een plakkerig pakket, een heet pakket, een loodzwaar 
pakket en een eng pakket. 
 

Hoe gaat het? (groep 3-8)                                                                         Les CD 1, nr. 8 
De leerlingen lopen door de ruimte en ontmoeten elkaar met de tekst 
"Hallo, hoe gaat het?" en "Prima, tot ziens." Je geeft hen telkens een 
nieuwe manier waarop ze elkaar begroeten. Voorbeelden: als beste 
vrienden, als iemand die je al heel lang niet gezien hebt, als grote 
vijanden, als iemand waar je bang voor bent, als grappenmakers, als 
heksen. 
Tip: Zorg ervoor dat de leerlingen niet te fysiek worden, bijvoorbeeld 
bij ontmoetingen als grote vijanden. Elkaar een hand (proberen te) 
geven, werkt in dat geval goed. 
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