
  

Let’s meet musicals  
 

 

 
 



Uitleg project 

 

Opening: Op een dinsdag of donderdag krijgen jullie bezoek van de Barones. Ze heeft een belangrijke opdracht 
gekregen van haar man, de Baron. Zij moet een avondje uit organiseren voor haar man. Hij wil dolgraag naar een 

musical. De Barones weet niets over musicals en vraagt of de leerlingen haar kunnen helpen. 

De leerlingen mogen onderzoek doen naar een specifieke musical. Ze mogen onderzoeken wat het verhaal is van 
deze musical, welke muziek erin zit. Uit welke tijd het komt. Alles wat zij zouden willen weten is voor de Barones 

leuk om te weten! 

Workshops: Elke klas leert een choreografie passend bij een musical. De workshops worden gegeven door Sonja 
en Tessa van de praktijk voor dans, stem en spel. Jordi de technicus zal ook aanwezig zijn om de techniek te doen 

tijdens de voorstelling of de filmopnames te maken.  

Naast de dansworkshops kunnen jullie die dag ook bezig gaan met de zoektocht naar meer informatie over de 
musical. Alles wat jullie ontdekken mogen jullie opschrijven op de verdiepingskaart die jullie hebben ontvangen 

van de Barones. Zij zal na aanleiding van de verdiepingskaarten een keuze maken. 

Er moet ook nog een creatieve opdracht worden gemaakt, dat kan een ontwerp van een decorstuk, kledingstuk of 
theater attribuut zijn.  

 

NAAR WELKE MUSICAL ZULLEN DE BARONES EN HAAR MAN GAAN? 

 

 

 



Verdeling musicals 

In deze planning vind je alle uitleg over: de verdeling van de musicals, het kledingadvies, de doe opdracht en de link naar de digitale les die gedaan mag worden tijdens de 
projectdag. Er zijn leerkrachten die ervoor kiezen om voorbereidingen te treffen voor de doe opdrachten. Bekijk de links dan zelf een aantal dagen eerder. Ik heb duidelijk 
omschreven wat jullie gaan maken. Jullie weten dan precies waar jullie aan toe zijn.  

Wij hebben in de digitale lessen geen film of musical geplaatst. Mocht je dit willen bekijken als aanvulling op het dagproject kun je van elke musical een online film kopen.  
 
We wensen jullie veel plezier met de voorbereidingen, tot snel   
 

Groep  Inhoud 
workshop   

Vakdo
cent 

Kledingadvies Doe opdracht – Bij elke musical is 
een digitale les gemaakt met 
muziek, film en tevens zie je hier 
een voorbeeld van de doe 
opdracht  

Link lesson-up  

Groep 1 Sound of 
music 

Sonja  Groen, rood en 
wit  
Meisjes vlechtjes 
in haren.  

Edelweiss bloemen maken  
 
 
Benodigdheden: Klei en materialen om 
klei te bewerken.  
 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/u9X2kx2pscv658Q6E?utm_so
urce=app&utm_campaign=shared-lesson-
app&utm_content=1638962058982&utm_medium=shared-link 
 

Groep 2 The wizz  Tessa Donkere broek/ 
rok/ legging wit 
shirt  

Mutsen maken geïnspireerd op 4 
karakers 
Leeuw, Robot, Stromannetjes of Dorothy. 
( wie kies jij)  
   
Benodigdheden: Karton, diverse kleuren, 
lijm, nietmachine, potloden, stiften of 
verf. Eventueel andere materialen omd e 
creativiteit te prikkelen. Denk aan stro, 
oogjes, glitters, linten, 
stickers…enzovoort. 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/LPeBun87w6rSmCkDi?utm_s
ource=app&utm_campaign=shared-lesson-
app&utm_content=1638962087509&utm_medium=shared-link 
 

Groep 3 The lion 
King 

Sonja Kleding met 
dierenprints. Of 
dieren kostuums, 
onecy’s.  

Maak je eigen dierenmuts. Welk dier wil 
jij zijn?     
 
Benodigdheden: Karton, diverse kleuren, 
lijm, nietmachine, potloden, stiften of 
verf. Eventueel andere materialen om de 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/mgzFgv5DAs6ekMTjs?utm_so
urce=app&utm_campaign=shared-lesson-
app&utm_content=1638962118009&utm_medium=shared-link 
 



creativiteit te prikkelen. Denk aan stro, 
oogjes, glitters, linten, 
stickers…enzovoort. 
  

Groep 4 Annie  Tessa  Oude kleding 
wollen stoffen, 
effen kleuren.  

Plak stukken stof op oude kleding. Maak 
er gaten in, zoek hoofddoekjes. Maak 
overgooiers van oude blouses. Wees 
helemaal vrij!  
 
Benodigdheden: Oude kleding, stoffen, 
knopen, scharen, wol, lijm.  

https://www.lessonup.com/nl/lesson/qHpbDeHcz2uGtQ9nK?utm_s
ource=app&utm_campaign=shared-lesson-
app&utm_content=1638962179205&utm_medium=shared-link 
 

Groep 5 Mamma 
Mia 

Sonja  Liefst alles 
helemaal wit, 
licht.   

Maak kleurrijke bandana’s voor de 
meiden en kleurrijke stropdassen voor de 
jongens, versier deze naar eigen idee!  
 
Benodigdheden: kleurrijke effen Stoffen, 
textielverf, stiften. 
Eventueel andere materialen om de 
creativiteit te prikkelen. Denk aan 
knopen, linten, wol.  

https://www.lessonup.com/nl/lesson/bAK2CKCvjezHm3W2Q?utm_
source=app&utm_campaign=shared-lesson-
app&utm_content=1638962203887&utm_medium=shared-link 
 

Groep 6 Grease Tessa  Meisjes liefst 
helemaal Pink  
Jongens 
zwart/wit/spijker
stof/ eventueel 
leren jasjes. 

Maak met de hele klas de voorgrill van 
een oude auto.  
 
 
Benodigdheden: Karton, verf, aluminium 
folie, stiften, stanleymes, schaar, lijm.  

https://www.lessonup.com/nl/lesson/5ECaHpu9LsCugwqHt?utm_s
ource=app&utm_campaign=shared-lesson-
app&utm_content=1638962228667&utm_medium=shared-link 
 

Groep 7 The greatest 
showman  

Sonja  Allemaal 
helemaal zwart/ 
donker 
gecombineerd 
met spijkerstof.  

De meiden maken hoofdtooien en de 
jongens maken hoge hoeden. Laat in 
beide elementen het thema circus out of 
the box goed zien!  
 
Benodigdheden: Zwart karton, vele 
andere kleuren karton, veren, kraaltjes, 
linten, stickers, scharen, lijm, eventueel 
fel gekleurde verf voor op de zwarte 
hoeden.  

https://www.lessonup.com/nl/lesson/avnoAJveARx66ca9f?utm_sou
rce=app&utm_campaign=shared-lesson-
app&utm_content=1638962267618&utm_medium=shared-link 
 

Groep 8  We will rock 
you 

Tessa  Zwart, rock, 
stoer, donkere 
kleding.  

Maak allemaal stoffen bandana’s. 
hoofdbanden.    
 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/Ky88MZ8mizQGNPtpp?utm_s
ource=app&utm_campaign=shared-lesson-
app&utm_content=1638962293410&utm_medium=shared-link 
 



Benodigdheden: Effen stoffen. Textiel 
verf, of stiften. ( sneldrogend)  

 

 

LET OP: DIT IS EEN CONCEPT PLANNING! ELKE SCHOOL ONTVANGT 
ZIJN EIGEN PLANNING OP MAAT 

Tijd Wie Wat Let op  Waar 
8:00-8:30 Tessa Stickers plakken in 2 zalen  Speellokaal ( tevens film lokatie) en 

leeg lokaal  
8:00- 8:30 Tessa Eventuele vragen over de doe 

opdrachten beantwoorden. 
 Tessa in lerarenkamer 

8:00 – 8:30 Tessa techniek opbouwen voor film  Speellokaal   
8:30 – 9:00 Barones  Rondje klassen en uitdelen musicals.  

( Zorg ervoor dat het digibord aanstaat en 
de link van de lessonup gereed is)  

 In de klassen  

Start 
workshops 

Start 
workshops 

  Start workshops 

9:00 – 9:30 Groep 1 
 

Sound of music 
aansluitend opnames 

 Sonja  Speellokaal   

9:30 – 9:45  Groep 1 opnames  Sonja en Tessa Speellokaal  
9:00 – 9:30 Groep 2 The wizz De doe opdracht 

hoeft pas af voor de 
filmopnames.  

Tessa leeg lokaal  

9:45 – 10:30 Groep 3 
 
 
 
 

The lion king aansluitend opnames 
 
 
 
 

Jullie mutsen 
moeten al klaar zijn 
voordat de 
workshop begint.  
 

Sonja Speellokaal  
 
 
 
 



 
Groep 4 

 
Workshop Annie 

Jullie kleding hoeft 
pas af bij de 
filmopnames 

 
Tessa leeg lokaal  

10:30 – 10:45  Groep 3  Opnames the lion king   Sonja en Tessa Speellokaal  
11:00 -11:45 Groep 5 

 
 
 
Groep 6 

Mamma Mia!  
 
 
 
Grease aansluitend opnames 

Groep 5 en 6 jullie 
doe opdrachten 
moeten klaar en 
droog zijn voor deze 
workshops 

Sonja speellokaal 
 
 
 
Tessa leeg lokaal  

11:45 – 11:50 
11:50 – 12:00 

Groep 5 
Groep 6 

Opnames Mamma mia 
Opnames Grease  

 Sonja en Tessa Speellokaal  

12:00 – 12:45 Groep 7 
 
 
 
 
 
Groep 8 

Greatest showman- 
 
Ingevulde verdiepingskaart meenemen. 
 
 
 
We will rock you  aansluitend opnames  
( ingevulde verdiepingskaart meenemen)  

Groep 7 en 8 jullie 
doe opdrachten 
moeten klaar zijn 
voor deze workshop.  

Sonja speellokaal  
 
 
 
 
 
Tessa leeg lokaal  

12:45 – 12:50 
12:50 – 13:00  

Groep 7 
Groep 8 

Opnames greatest showman  
Opnames we will rock you  

 Tessa en Sonja Speellokaal  
 

13:00 – 13:15  Sonja  Verdiepingskaarten ophalen    
13:00 – 13:15 Groep 2 Opnames the Wizz  neem de ingevulde 

verdiepingskaart mee . 
 Tessa speellokaal  

13:15 – 13:30 Groep 4 Opnames Annie neem de ingevulde 
verdiepingskaart mee. 

 Tessa speellokaal  

13:30 – 14:00 Barones  
 

Opnames presentaties ingevulde 
verdiepingskaarten 

 Tessa Speellokaal  

 

 


