
VOOR DE VOORSTELLING

VOORBEREIDING
Een theaterbezoek is voor een kleuter een heel 
avontuur, met veel uitdagingen en prikkels. Daarom 
is het belangrijk om jonge kinderen goed voor 
te bereiden op wat er gebeuren gaat. Zodat de 
spanning en verrassing niet té groot zijn en het 
avontuur een fijne ervaring is. 

THEATERTRAJECT VOOR PEUTERS
Via het theatertraject komen peuters en allerjongste 
kleuters stapsgewijs in contact met theater. De bedoeling 
van dit traject is om kinderen voor te bereiden op hun 
-vaak eerste- theaterbezoek. Het traject bestaat uit een 
klasvoorstelling, Tello en een voorstelling.

KLASVOORSTELLING
Dit traject is een voorstelling (FEE of HET MEISJE IN 
DE GELE JAS), die in de vertrouwde omgeving van de 
peuterklas zelf wordt gespeeld. 4Hoog op bezoek in de 
klas dus. Enkel voor de allerkleinsten.

TELLO GAAT NAAR TONEEL 
Tello is een methode die 4Hoog ontwikkelde om jonge 
kinderen voor te bereiden op een theaterbezoek. Zo 
is er een prentenboek, een klaspop, een animatiefilm 
en een kamishibai-vertelling (dit alles is ook los van het 
theatertraject te verkrijgen).

KAMISHIBAI 
De 4Hoog kamishibaitheatertjes gaan met elke 4Hoog-
voorstelling mee op tournee. Hebben de klassen nog 
wat tijd te vullen voor de voorstelling? Geen probleem. 
Samen met de juf kunnen ze een leuk verhaaltje van 
TELLO bekijken en beluisteren, waardoor de kleuters 
meteen ook weten wat er gebeuren gaat (zaal gaat open, 
plekje zoeken, licht gaat uit, toneel begint). 

NA DE VOORSTELLING

NAVERWERKING
Naast een goede voorbereiding is ook een degelijke 
naverwerking bij kleuters een must. Het effect, de 
deugden en de waarde van theater kijken op jonge 
leeftijd komt pas echt tot uiting als je er met de kleuters 
nog even op terugblikt, er dieper op ingaat of zelf mee 
aan de slag gaat. Ook hier biedt 4Hoog enkele tools aan 
ouders en leerkrachten.

DE DOOSJES VAN 4HOOG
Na de 4Hoog voorstellingen krijgen de kleuters van de 
personages  een klein doosje als herinnering aan de 
voorstelling. Dit zowel bij familievoorstellingen als bij 
schoolvoorstellingen. Een waardevol hebbeding voor de 
kleuter, een kleine tool tot nabespreking voor ouders en 
leerkrachten. Wat kreeg je daar? Van waar heb je dat?  
Wie staat er op de foto? 

OUDERBLAADJE
Bij die doosjes hoort een digitaal ouderblaadje. Dat 
kunnen de leerkrachten na de schoolvoorstelling aan de 
ouders bezorgen. Hierop staat welke voorstelling hun 
kleuter met de klas zag, waar die over ging en hoe ze met 
hun kleuter hier even kunnen over praten thuis. Of voor zij 
die zin hebben… samen iets creatiefs doen!

LESMAPPEN
In onze lesmappen vinden leerkrachten allerlei ideeën en 
suggesties om na te verwerken na de voorstelling. 4Hoog 
vindt het belangrijk dat onze voorstellingen niet enkel 
als ‘extraatje’ worden gezien. We willen stimuleren dat 
er in de klas nog over gepraat, gefantaseerd, gecreëerd 
of gefilosofeerd wordt. Zodat kinderen iets bij zichzelf 
ontdekken, iets wijzer worden, of gewoon fijn kunnen 
terugblikken. Ze hebben per slot van rekening samen iets 
beleefd.

Wens je over de omkadering meer info of hebt u nog tips, neem dan  
contact op met Katrien.  

katrien@4hoog.be

Bezoek ook eens onze website! www.4hoog.be 
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