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VOORWOORD 
 

Binnenkort gaan de leerlingen van uw groep kijken naar de voorstelling ‘Kanoet”. 

Deze voorstelling is een co-productie van Pier21 en Drents Jeugdtheater Garage TDI.  

 

Deze lesbrief geeft informatie over de inhoud van de voorstelling. Daarnaast vindt u in deze lesbrief 

een aantal praktische opdrachten die u zelf als voorbereiding op de voorstelling met de leerlingen kunt 

doen en een aantal opdrachten die u na de voorstelling als verwerking van de voorstelling kan 

gebruiken.  

 

Het lesmateriaal is zodanig geschreven dat u het breed kan inzetten in uw onderwijsaanbod.  

Natuurlijk als een voorbereiding op de voorstelling waardoor de leerlingen het thema van de 

voorstelling beter begrijpen en hun aandacht tijdens de voorstelling beter vast kunnen houden. Ze 

zullen nog meer uit de voorstelling halen, zichzelf gaan verbinden met het onderwerp en het zet hen 

nog meer aan tot nadenken over de voorstelling. 

Maar ook kunt u het lesmateriaal op andere momenten gebruiken en inzetten bij de creatieve lessen, 

zoals drama, dans en handvaardigheid, maar ook bij lessen levensbeschouwing en wereldoriëntatie. 

De werkvormen die worden aangeboden in het lesmateriaal kunnen namelijk aangepast worden op 

elk thema. 

 

Enkele opdrachten zijn in dit educatieboekje terug te vinden en daarnaast kunt u vanaf het smartbord 

enkele opdrachten uitvoeren via een Prezi. 

 

 

Wij wensen u en de leerlingen veel plezier met dit materiaal en de voorstelling. 
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DE MAKERS 
De voorstelling Kanoet is een co-productie van Pier21 en Jeugdtheater Garage TDI.  

 

 

PIER21 
Pier21 is in 2012 opgericht door theaterproducent David Lelieveld en acteur Theo Smedes 

en is gevestigd in Tytsjerk, Friesland. De naam Pier21 is ontleend aan de plek waar 

Nederlandse emigranten voet aan Canadese wal zetten: Pier number 21 in Halifax.  

Pier21 maakt geëngageerde toneelstukken, die langs dorpshuizen en theaters in Friesland 

reizen, maar die ook in het buitenland te zien zijn. Alle voorstellingen zijn gebaseerd op 

waargebeurde verhalen.  

Tijdens Oerol 2017 bracht Pier21 ‘Tracks', een muzikaal college over trek- en weidevogels, 

met bioloog Theunis Piersma en componist/musicus Sytze Pruiksma. 

De educatieve kindervoorstelling ‘Kanoet’ is geïnspireerd door de verhaallijn van ‘Tracks’ en 

bedoeld om kinderen met andere ogen naar de natuur te laten kijken en bewust te laten 

worden van hun eigen leefomgeving. 

 

JEUGD THEATER GARAGE TDI 
Garage TDI is op 1 januari 2015 ontstaan uit de fusie van Theatergroep NiznO, DJT De 

Reus en Danstheater ZiRR. 

De naam van het gezelschap komt niet uit de lucht vallen. Garage TDI is gehuisvest in een 

voormalig autobedrijf in Assen. Een garage is een plek waar gesleuteld wordt, een 

werkplaats waar mensen producten maken. Sinds 2015 is dit onze werkplaats, waar 

gecreëerd, gerepeteerd, geleerd en geëxperimenteerd wordt.  

Kortom, Theater- en Dansindustrie: Garage TDI. 

 

Garage TDI maakt professionele dans- en theatervoorstellingen voor de jeugd. Het 

gezelschap maakt voorstellingen voor het onderwijs, festivals, en speelt op locaties en in 

zalen. De professionele voorstellingen spelen nationaal en internationaal.  

Voor veel kinderen is een theater- of een dansvoorstelling van Garage TDI de allereerste 

aanraking met de magie van theater bij hun op school. 

 

 

KANOET is gemaakt door: 
Tekst:     Bouke Oldenhof 
Regie en dramaturgie:  Frederieke Vermeulen 
Spel:     Theo Smedes (en Theunis Piersma op geluidsfragmenten) 
Advies en eindregie:  Jos Thie 
Vormgeving:    Freja Roelofs en André Kok 
Muziek:    Sytze Pruiksma 
Foto:     René den Engelsman 
Lesmateriaal:  Roel Tichelaar  

 

Met dank aan:    
Theunis Piersma (hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen) 
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OVER KANOET 
  

Korte inhoud 
Mient bereidt een presentatie van zijn vader voor over waddenvogels. Hij heeft alle 

opgezette vogels en spullen van het wad alvast klaargezet, maar zijn vader komt maar niet 

opdagen. Mient staat er alleen voor. Hij probeert –met hulp van de kinderen uit het publiek– 

het verhaal van zijn vader zo goed mogelijk na te vertellen. Gelukkig heeft vader hem veel 

geleerd, maar kon hij hem nog maar een paar dingen vragen...  

Uiteindelijk krijgt hij op verrassende wijze toch even contact met zijn vader. Hij blijkt op de 

Siberische toendra te zitten, bij een nest jonge kanoeten! Het is duidelijk dat zijn vader te laat 

gaat komen voor de presentatie, maar Mient bewijst dat hij zich - net zoals de 

kanoetenkuikens - goed alleen kan redden. En dat als hij geen antwoord op zijn vragen krijgt, 

hij altijd nog zijn inlevingsvermogen en verbeelding heeft.  

De ‘digitale rol’ van de vader wordt gespeeld door een echte professor, Theunis Piersma, 

hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 

De voorstelling sluit aan op de volgende kerndoelen: 

• Kunstzinnige oriëntatie 

• Nederlands 

• Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving en Ruimte 

 

Thema’s die aan bod komen: 

• Waddengebied 

• Trekvogels 

• Instinctief handelen 

• Op je eigen benen staan 

• Vertrouwen hebben in jezelf 

• Vader/zoon relatie 
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VOORAF AAN DE VOORSTELLING 
 

Kringgesprek 
Doel:   Leerlingen maken kennis met de regels en gedrag bij een theatervoorstelling. 

 

Televisie versus Theater 

Kinderen zijn allemaal vertrouwd met televisie kijken. Maar vaak moeten ze nog vertrouwd 

raken met het kijken naar een theatervoorstelling. Een voorstelling is ‘live’ en wordt dus 

gemaakt waar je bij bent. Het gedrag van het publiek is van invloed op de kwaliteit van de 

voorstelling in positieve, maar ook in negatieve zin. Bijvoorbeeld bij praten, of tijdens de 

voorstelling naar de wc gaan. (Want als er één moet, ……) 

 

Houdt een gesprek met de leerlingen over de grote verschillen tussen televisie en theater. 

En vertel de regels die bij een voorstelling horen: 

 

• Je mag wel lachen tijdens de voorstelling, maar niet praten. Dat horen de spelers ook. 

• Blijf zitten als je het niet zo goed ziet. Als je staat zien de kinderen achter je niets. 

 

 

 

Naar de voorstelling toe 
De leerlingen gaan een voorstelling bekijken van ongeveer 50 minuten. 

Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u rekening te 

houden met het volgende: 

 

• Zorg dat u op tijd aanwezig bent. 

• Wacht voor het begin van de voorstelling met uw groep in de buurt van de zaal. 

• Meldt dat u aanwezig bent bij de acteur. (Is aanwezig in de zaal.) 

• De leerlingen doen hun jassen (en indien nodig hun schoenen) uit. 

• Laat de leerlingen zo nodig even plassen. 

• De leerlingen worden door de acteur de zaal binnengelaten.  

• Als leerkracht bent u verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. Bij storend 

gedrag grijpt de leerkracht in, niet de acteur. (lachen mag, praten niet) 

• Mobiele telefoons uit! (Ook van begeleidende ouders.) 

 

Let op: 

De leerlingen kunnen vóóraf naar de wc. Tijdens de voorstelling is dit niet meer mogelijk! 
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VERWERKING 
 

De volgende opdrachten kunt u na de voorstelling met de leerlingen in de klas of speellokaal 

doen. Door middel van deze opdrachten beleven de leerlingen de voorstelling nog een keer 

waardoor het thema en de inhoud van de voorstelling meer betekenis voor ze krijgt. 

 

Het is niet beslist noodzakelijk alle opdrachten uit te voeren. U kunt alle opdrachten doen of 

u kiest voor een combinatie uit deze opdrachten. De volgorde van de onderstaande 

suggesties is bewust gekozen, vanwege de (didactische) opbouw van de oefeningen. 

 
Wat heb je gezien? 
Doel: 

De leerlingen vertellen wat ze hebben gezien en hoe ze het hebben ervaren. 

De leerlingen kunnen momenten uit de voorstelling herkennen en vertellen over die 

specifieke scène.  

 

Eigen mening 
Direct na de voorstelling houdt u een gesprek met de leerlingen in de klas. 

Hoe hebben de leerlingen de voorstelling ervaren? Voer een gesprek met de leerlingen met 

behulp van open vragen. Het is van belang dat iedereen zijn eigen mening en gevoel kwijt 

kan. Meningen kunnen en mogen heel verschillend zijn. Elk antwoord is daarom goed. 

Enkele voorbeeldvragen: 

 

• Wat vond je het leukste moment?  

• Was er ook iets wat je raar vond?  

• Was er iets wat je niet snapte in de voorstelling? Zo ja, wat? 

• Waarom heette de verteller Mient? 

• Mient werd eigenlijk door zijn vader in de steek gelaten. Wat vind jij daarvan? 

• Wat heb je geleerd over trekvogels? Wat zou je nog willen weten? 

 

 
EXTRA INFORMATIE 
Wil je nog meer weten over de Kanoet en de Waddenzee, kijk dan op de volgende website 

van de Waddenzeeschool. 

 

Of gebruik de website van het Wereldwad om meer inzicht te krijgen over hoe de wadden 

precies in elkaar zitten en wat voor dieren er leven. 

 

Daarnaast zijn er twee leesboeken die interessant kunnen zijn om met de klas te lezen. 

Uitblinkerz! en Gek op Trek beide geschreven door Thomas Leerink en gaan over trekvogels 

en de vogeltrek.  

http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-waddenbieb.php?template=template-waddenbieb&language=0&online=0&keep_empty_divs=0&title_inside_lead=0&edit=0&id=4036&item=Kanoetstrandloper
http://wereldwad.nl/
https://www.bornmeer.nl/winkel/uitblinkerz/
https://www.bornmeer.nl/winkel/gek-op-trek/


 

Lesbrief Kanoet 

© Jeugdtheater Garage TDI 

 

DOE- EN PRAATOPDRACHTEN 

 
Het volgende lesmateriaal bestaat uit twee Prezi’s en kunt u zowel vóór als na het zien van 

de voorstelling gebruiken. 

In de eerste Prezi gaat u samen met uw groep een antwoord zoeken op de vraag: ‘Wat is 

instinct?’ En in de tweede Prezi wordt met behulp van 5 opdrachten het proces van 

opgroeien behandeld. 

 

Wij zouden het leuk en waardevol vinden als u samen met uw groep het gesprek aan gaat 

en op ontdekkingstocht gaat met behulp van het lesmateriaal. Stel vooral vragen aan uw 

leerlingen en laat ze hun fantasie gebruiken! 

 

Over het gebruik van Prezi 

Om een Prezi te starten klikt u op de pijltjes in de hoek rechtsonder. Daarna kunt u met de 

rechter pijltjestoets op uw toetsenbord steeds naar de volgende slide gaan. Het linker pijltje 

gebruikt u om terug te gaan naar de vorige slide.  

 

PREZI 1 

Instinct 
 

Gebruik onderstaande link om naar de Prezi te gaan: 

http://prezi.com/cawjuhuwar1k/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

De focus bij deze Prezi ligt op het ontdekken en praten over het fenomeen ‘instinct’ bij 

mensen en dieren. Leerlingen zullen vanuit het praten over instincten een eigen vogel 

ontwerpen waar zij een instinct in verwerken die zelf hebben of zouden willen hebben. 

 

U kunt de opdrachten naar eigen hand zetten. Bij het maken van de vogel kunt u werken met 

theater, tekenen of knutselen. Kies een discipline die u zelf of de leerlingen goed ligt. 

 

Met de vragen die in de Prezi worden gesteld kunt u een groepsgesprek over instinct op 

gang brengen. 

 

PREZI 2 

Opgroeien 
 

Gebruik onderstaande link om naar de Prezi te gaan: 

http://prezi.com/whtgt8njy9vv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

De focus bij deze Prezi ligt op het fenomeen ‘opgroeien’. Vanuit opdrachten die steeds in 

twee delen worden uitgelegd gaan leerlingen ontdekken wat ze zelf kunnen, leuk vinden en 

belangrijk vinden. In deze Prezi wordt de link gemaakt naar het hoofdpersonage Mient uit de 

voorstelling die snel moet opgroeien om een presentatie te kunnen geven.  

Deze Prezi bestaat uit 5 opdrachten met bijhorende vragen waarmee u een groepsgesprek 

met uw leerlingen kunt beginnen.  

 

http://prezi.com/cawjuhuwar1k/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/whtgt8njy9vv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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De opdrachten kunnen op chronologische wijze worden gedaan met de klas, maar u kunt 

ook de opdrachten kiezen die u zelf interessant vindt.  

Indien u op deze wijze wilt gaan werken, is de Prezi wellicht niet het meest praktisch. 

Daarom worden de opdrachten hieronder uitgelegd, zodat u zo ook zonder de Prezi kunt 

doen met uw leerlingen. 

 

Tweedeling in de opdrachten 

Elke opdracht is zo opgebouwd dat leerlingen eerst iets alleen moeten doen, waarna ze met 

klasgenoten samen de rest van de opdracht kunnen uitvoeren. 

 

Opdracht 1 – Alleen zijn 

1: Vraag leerlingen een klein vriendje te knutselen dat in een lucifersdoosje of ander klein 

doosje past. De materialen die leerlingen mogen gebruiken kiest u zelf. Het doosje fungeert 

als huisje voor het nieuwe vriendje. 

 

Vraag leerlingen na te denken over een naam voor hun vriendje. 

 

2: Leerlingen gaan in tweetallen bedenken wat voor avonturen hun vriendjes kunnen 

beleven. Het is leuk om de leerlingen foto’s te laten maken van de twee vriendjes op 

avontuur. En ze hierover iets laten vertellen voor de klas. Wat hebben de vriendjes gedaan 

toen ze samen waren? 

 

Vragen die u kunt stellen naar aanleiding van opdracht 1 

- Wanneer ben je alleen? 

- Wat vind je ervan om alleen te zijn? 

- Kun je alleen zijn als je samen bent, en samen zijn als je alleen bent? 

- Wanneer is alleen zijn vervelend? 

- Wanneer is alleen zijn fijn? 

 

Opdracht 2 – Wat wil ik alleen doen? 

1: Leerlingen krijgen van u twee lege papiertjes. Op het ene papiertje schrijven ze wat ze wel 

alleen zouden willen of kunnen doen. En op het andere maken ze een tekening die daarbij 

hoort. 

 

2: Leerlingen gaan in groepjes of met de hele klas memory spelen met deze kaartjes. Als ze 

een memory hebben mogen ze proberen te raden wie deze memory had gemaakt. En ook 

moeten ze dan vertellen waarom ze dat denken.  

 

Opdracht 3 – Wat kan ik zelf? 

1: Leerlingen krijgen 9 lege briefjes en de bingokaart op het bijgevoegde werkblad. Ze 

bedenken 9 dingen die ze al alleen kunnen. Deze schrijven ze op de briefjes en in een hokje 

op de bingokaart.  

Hierna verzamelt u alle losse papiertjes. 

 

2: Er wordt Bingo gespeeld met de hele klas. Trek steeds 1 briefje uit de verzamelde briefjes 

en noem wat erop staat. Leerlingen die dit op hun kaart hebben staan mogen dit 

doorstrepen. 
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Het kan zijn dat er dubbele papiertjes zijn gemaakt door verschillende leerlingen. Benoem 

dat ook. Dat is blijkbaar iets wat veel leerlingen al zelf doen.  

Aan u de keuze of u een prijs geeft aan de leerling die als eerste Bingo heeft of dat u speelt 

voor de lol. 

 

Vragen die u kunt stellen naar aanleiding van opdracht 3 

- Wat zou jij zelfstandig willen kunnen? 

- Welke dingen stonden er vaak op briefjes?  

- Wat, van wat is opgeschreven, kunnen de meeste leerlingen zelfstandig? 

 

Opdracht 4 – Wat kies ik? 

1: Leerlingen gaan naar buiten en zoeken een voorwerp wat ze mooi, interessant, bijzonder, 

lelijk, grappig of spannend vinden. Dit nemen ze mee naar de klas. Vraag aan leerlingen 

waarom ze dit voorwerp hebben gekozen. 

 

2: Leerlingen maken in groepjes van alle gevonden voorwerpen een nieuw voorwerp. Laat ze 

goed met elkaar overleggen over wat dat nieuwe voorwerp wordt. Als leerlingen klaar zijn 

kunt u ze voor de klas laten vertellen over dit nieuwe voorwerp. 

 

Vragen die u kunt stellen naar aanleiding van opdracht 4 

- Wat voor keuzes maak jij zelf thuis of school? 

- Wat voor keuzes zou jij zelf willen maken? 

 

Opdracht 5 – Volwassen zijn/worden 

1: Leerlingen bedenken hoe een volwassene er voor hen uitziet. Wat doet een volwassene, 

zodat je ziet dat het een volwassene is. 

 

2: Inventariseer met de leerlingen een aantal plaatsen waar je veel volwassenen ziet. (Café, 

wachtkamer van de dokter, bij de bank etc.) 

Daarna laat u de leerlingen in kleine groepjes voor de klas een toneelstukje improviseren. 

Hierin spelen ze de volwassene die ze hebben bedacht bij deel 1 van deze opdracht op een 

plaats die u met de leerlingen kiest.  

Leerlingen mogen niet praten in het toneelstukje.  

Maak gebruik van onderstaand muziekje: 
 https://www.youtube.com/watch?v=SnoRvaZ64pE 

 

Als u merkt dat leerlingen moeite hebben met improviseren kunt u ze ook even tijd geven om 

een toneelstukje voor te bereiden.  

 

Vragen die u kunt stellen naar aanleiding van opdracht 5 

- Wat gebeurde er in de toneelstukjes? 

- Gebeurt dat ook bij echte volwassenen? 

- Wat is volwassen zijn? 

- Wat zou jij wel of niet doen als je volwassen was? 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SnoRvaZ64pE
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Werkblad 
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