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Met kinderen naar een toneelvoorstelling gaan, is een hele beleving. Het prikkelt de 
fantasie van de kinderen en wekt uiteraard naast gevoelens ook heel wat vragen op. 
Deze vormen een uitstekend uitgangspunt om hiermee in de klas aan de slag te gaan.  

 

Vele kinderen zijn het niet gewoon om naar toneelvoorstellingen te gaan. Daarom kan 
het wel goed zijn om voor de voorstelling enkele afspraken met hen te overlopen. 

 

Een aantal praktische regels die best worden gerespecteerd: 

 

• in de theaterzaal ben je stil en praat je niet met elkaar tijdens de voorstelling 
• aangezien de spanning bij kinderen al begint bij het binnenkomen van de 

theaterzaal ga je best nooit lang op voorhand de zaal in, maar wacht je beter in 
een andere ruimte 

• probeer een aantal volwassenen te mengen tussen de groep kinderen 
• na een voorstelling moeten kinderen eerst ‘stoom’ aflaten, pas daarna kunnen ze 

oprecht vragen beantwoorden als: 
 

ü Wat vonden jullie leuk? 
ü Wat vond je minder mooi? 
ü Wat was lekker spannend? 
ü Waar willen jullie nog meer over weten? 

 
 

Deze pedagogische map geeft je verschillende mogelijkheden om met de voorstelling 
‘De vossenbroertjes’ aan de slag te gaan. 

 

Veel plezier ermee! 



 

 

 

 
Reynaert De Vos is reeds jaren verbannen. Rein en Rosseel, rekels van het zuiverste water, 
willen niets liever dan hun vader leren kennen. Hun zoektocht naar de waarheid over hun 
vader, ligt bezaaid met ondeugende vossenstreken. En dit onder het toeziende oog van 
hun zorgzame moeder Hermeline en de gewettigde Bruun de beer. Het rechte pad was 
nog nooit zover weg. 

De voorstelling is een bewerking van het bekroonde boek ‘Verhalen over de 
vossenbroertjes’ van Lida Dijkstra. En eert het vertellen van verhalen. 

 
 

 



 

 

 

 
Voor het klasgesprek begint, schrijf je de titel van de voorstelling op het bord.  
De titel is het enige dat de kinderen te weten krijgen over de voorstelling. Met behulp van 
enkele hulpvragen kan er vooraf ‘gebrainstormd’ worden over de voorstelling. Hieronder 
vindt u enkele hulpvragen waarmee het gesprek van start kan gaan: 

 

• Waarover zou de voorstelling gaan? 
• Wie zouden de hoofdpersonages zijn? 
• Waar speelt het verhaal zich af? 
• Wat zou de titel van de voorstelling te betekenen hebben? 
• … 

 
 

Schrijf de ideeën van de kinderen kort op. Na de voorstelling kan deze lijst gebruikt 
worden om terug te blikken op de verwachtingen die de kinderen hadden vooraf. 
Gelijkenissen en verschillen kunnen dan besproken worden. 

Materiaal:  

ü bord 
ü papier 

  

 

  

 



 

 

 

 
Om de voorkennis van de kinderen te activeren kan er gewerkt worden met een doos vol 
foto’s van personages, voorwerpen, … die tijdens de voorstelling te zien zullen zijn.  
De kinderen mogen één voor één een foto uit de doos nemen en tonen dit aan de 
klasgenoten. Wanneer alle foto’s vooraan op het bord uithangen, kunnen de kinderen 
erop los beginnen fantaseren. Ze leggen verbanden tussen de verschillende voorwerpen 
en personages en proberen op deze manier te achterhalen waarover de 
toneelvoorstelling zou kunnen gaan. 
Achteraf is het leuk om terug te kijken op deze brainstorm: 

 
Zat er iemand op het juiste spoor? 
Welke elementen kwamen effectief terug in de voorstelling? 
Wat waren de verschillen? 

 

Materiaal:  

ü doos 
ü prenten (zie bijlage) 
ü bord 
ü magneten 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Na het zien van de voorstelling zitten de kinderen ongetwijfeld vol vragen, opmerkingen 
en bedenkingen. Deze vormen een uitstekend uitgangspunt om opnieuw even samen te 
zitten en er in groep over te praten. Tijdens het kringgesprek zal al snel duidelijk worden 
welke kinderen het stuk goed begrepen hebben. De kinderen die tijdens de voorstelling 
nog niet alles meepikten, zullen tijdens dit gesprek via hun klasgenootjes extra inzicht en 
begrip opdoen.  
 

Enkele hulpvragen tijdens het gesprek: 
 

• Waarover ging de voorstelling? 
• Wat vonden ze er leuk aan? 
• Wat vonden ze minder leuk? 
• Wie waren de hoofdpersonages? 
• Wat vonden ze grappig? 
• Kwam het overeen met de verwachtingen die ze hadden? 
• … 

 
 

 

 

  

 



 

 

 

 
Lees een tekstfragment voor en laat de kinderen hierover nadenken aan de hand van 
telkens drie vragen. Er is geen goed of fout antwoord bij deze vragen. Als leerkracht kun 
je wel mogelijke ‘antwoorden’ aanreiken. 

Fragment 1 

Vraag 1: 
Waarom zou Bruun hierover liegen? 

Vraag 2: 
Waarom gelooft iedereen Bruun zo 
gemakkelijk? 

Vraag 3: 
Wat bedoelt Hermeline met  
‘nog banger maken’? 

 

 

Fragment 2 

Vraag 1: 
Waarom stelen Rein en Rosseel de worst? 

Vraag 2: 
Is het slecht om te stelen wanneer je 
honger hebt? Of mag het dan toch? 

Vraag 3: 
Wat zou jij doen in de plaats van Rein en 
Rosseel? 

Bruun: Kijk hier! Een schandvlek die voor 
altijd op mijn mooie berenvel zal staan. Als 
bewijs voor wat die vos mij heeft aangedaan! 

Hermeline: Ik ken dit verhaal dat u vertelt, 
aan iedereen die het wil horen. Maar kom 
eens hier. Draai eens om. Vooruit! Draai om! 
(ze veegt met één hand de witte vlek van 
Bruun zijn vacht) Krijt! Onschuldig krijt! Dit 
verhaal hebt u verzonnen om iedereen nog 
banger te maken. 

Rein: Rosseel, heb je gezien hoe snel ik was. 
Sneller dan de bliksem. Sneller dan het licht. 
Grits en weg was ik. Niemand kon me volgen, 
niemand hield me tegen. Ik ben de meester 
worsten steler. 
Rosseel: Rein! Rein! Ik was ook snel hé Rein. 
En Bruun de beer maar roepen: ‘Au secours. 
Stop de dieven’. 
Rein: Hij kan ons toch niet vangen. 
Rosseel: Bruun de beer is traat. Zo traag als 
een schildpad. 
Rein: Moet je ruiken. 
Rosseel: Hoe sappig en mals. 
Rein: Ik zou hem in 1 keer kunnen 
verscheuren. 
Rosseel: Het water komt mij in de mond. 
Rein: Na al die dagen met alleen maar 
paddenstoelensoep … 
Rosseel: Eindelijk een stukje vlees… 



 

 

 

 
De Vossenbroertjes zit boordenvol tegenstrijdigheden. Wat is goed en wat is slecht? Wat is 
gelogen en wat is niet gelogen? Wat mag en wat mag niet? 
Deze gegevens zijn zeer interessant om hierover met de kinderen in discussie te gaan. 
Vertrekkende vanuit verschillende stellingen over de voorstelling kunnen er enkele 
boeiende discussies ontstaan. 

Om ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid is het belangrijk vooraf 
enkele afspraken te maken. 
 

Ø Groen kaartje = ik ben akkoord 
Ø Rood kaartje = ik ben niet akkoord 
Ø Oranje kaartje = ik twijfel 
Ø Kaartjes worden onder de bank gehouden 
Ø Pas na het aftellen mogen de kaartjes in de lucht verschijnen 

 

Stellingen: 

• Bruun de beer heeft gelijk, worst stelen mag niet dus Rein en Rosseel moeten 
gestraft worden. 

• De papa van Rein en Rosseel is een held. 
• Een leugentje om bestwil mag. 
• Reinaert, papa van Rein en Rosseel, is door en door slecht. 
• Rein en Rosseel zijn twee kleine schurken. 
• Hermeline is een goede moeder. 
• Een verhaal heeft altijd twee kanten. 

Materiaal:  

ü groene kaartjes 
ü rode kaartjes 
ü oranje kaartjes 
ü stellingen (bijlage) 

 



 

 

 

 
Een verhaal heeft steeds twee kanten. Dit gegeven staat centraal in de voorstelling. 
Reinaert de vos wordt door iedereen afgeschreven als een schurk, een plaagziek en 
hardvochtig dier. Hij stal eieren van de familie Kip, zorgde ervoor dat Mevrouw Wolf haar 
staart bevroor en Tibeert de Kat kreeg een wrat van al Reinaert’s gepest…  
Maar wanneer Reinaert’s vrouw Hermeline aan het woord komt, wordt het al snel duidelijk 
waarom Reinaert dit allemaal deed. Kinderen moeten leren dat dit in het dagelijkse leven 
ook vaak voorkomt. Ze moeten inzien dat niet alles altijd is wat het lijkt. 

Toon de kinderen volgende prent: 

Vraag aan de kinderen wat ze op de foto zien. 
Vraag de kinderen vervolgens om na te denken over de 
andere kant van het verhaal.  
Hulpvraag: Waarom zou deze beer zo agressief zijn? 
Laat de kinderen even brainstormen en laat hen daarna 
één voor één aan het woord. Op die manier zullen er 
verschillende mogelijke kanten aan het licht komen. 

Om af te sluiten kan je eventueel volgende prent nog laten zien: 

 
Op deze prent is duidelijk te zien dat de agressieve beer van 
de eerste foto eigenlijk een mama beer is, die er alles aan 
doet om haar jong te beschermen. 

 

Nu de kinderen een voorbeeld gekregen hebben, kunnen ze zelf aan de slag. Verdeel de 
klas in kleine groepjes. Laat elk groepje nadenken over een verhaal waar ook twee 
kanten aan zitten. Misschien hebben ze zelf al wel iets gelijkaardigs meegemaakt? 
Wanneer de groepjes een verhaal gevonden hebben, vertellen ze het aan elkaar. 

Materiaal: 

ü prent 1 (bijlage) 
ü prent 2 (bijlage) 



 

 

 

  

Deze knutselactiviteit kan klassikaal gebeuren. 
Voor de iets oudere kinderen, is er in de bijlage 
een stappenplan voorzien zodat de kinderen 
er eventueel ook individueel aan kunnen 
werken. 

 

 

 

 

Materialen: 

ü 2 cupcake papiertjes (oranje) 
ü 1 mini cupcake papiertje (oranje) 
ü lichtblauw tekenpapier 
ü oranje knutselpapier 
ü wit knutselpapier 
ü schaar 
ü 2 plakoogjes 
ü zwart pomponnetje (of zwart papier) 
ü lijm 
ü stappenplan (bijlage) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Dit gezelschapsspel vol leuke vragen en wist-je-datjes over vossen is een plezant extraatje 
na de voorstelling. De kinderen komen op deze manier op een speelse manier heel wat 
te weten over de kenmerken van de vos, wat hij eet, waar hij voorkomt, …  
Het spel wordt per twee gespeeld en om ervoor te zorgen dat de kinderen het spel heel 
zelfstandig kunnen spelen, vind je in de bijlage en fiche waarop de spelregels op 
kindermaat worden uitgelegd. 
Doel van het spel is om zo veel mogelijk vossenpunten te verzamelen. 
 
Spelverloop: 

1. De kinderen nemen elk een pion en zetten deze op het startvak. 
2. De jongste speler mag beginnen. 
3. Gooien met de dobbelsteen en het aantal ogen vooruit gaan. 
4. Speciale vakjes: 
Trek een vraag  à 
 
Neem een vossenpunt à  
 
Lees een vossenweetje voor    à 
en neem daarna een vossenpunt 
5. Het spel eindigt wanneer het laatste vakje bereikt is.  
6. De speler met de meeste vossenpunten, wint. 

 

Materiaal: 

ü Vossenpunten (bijlage 
ü Vraagkaartjes (bijlage) 
ü Weetjeskaartjes (bijlage) 
ü Spelbord (bijlage) 
ü Spelregels (bijlage) 
ü Pionnen 
ü Dobbelstenen 



 

 

 

 
Het decor tijdens de voorstelling is zeer sober. Er wordt gebruik gemaakt van de nodige 
verbeelding en fantasie van de acteurs en de toeschouwers om een plaats te bepalen. 
 
De kinderen worden in kleine groepjes verdeeld en trekken per groep drie plaatsen.  
(zie bijlage) 
Het is de bedoeling dat ze met beperkte materialen deze drie plaatsen 
achtereenvolgens uitbeelden. Ze kunnen hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van 
stoelen, banken, dozen, doeken, …  
Telkens na het uitbeelden mogen de andere groepen raden welke drie plaatsen ze 
gezien hebben. 
Om het eventueel wat moeilijker te maken kan je afspreken met de kinderen dat ze 
slechts 1 minuut de tijd hebben om hun drie plaatsen uit te beelden. 

Mogelijke plaatsen: 

• strand 
• bos 
• de speelplaats 
• keuken 
• badkamer 
• voetbalveld 
• bibliotheek 
• auto 
• autobus 
• toilet 
• bakker 
• supermarkt 
• restaurant 
• slaapkamer 
• bioscoop 
• … 

 

 



 

 

 

 
BIJLAGE 1: DE DOOS 

- appel 
- salami 
- vos 
- beer 
- halsketting 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 

 
BIJLAGE 2: STELLINGENSPEL 

- stellingen 

 

 

Bruun de beer heeft gelijk, worst stelen  
mag nooit. 

Rein en Rosseel moeten zwaar gestraft worden 
om wat ze deden. 

 
Reinaert, papa van Rein en Rosseel, is een held. 

 
Een leugentje om bestwil mag. 

 
Reinaert is door en door slecht. 

 
Hermeline is een goede moeder. 

 
Een verhaal heeft altijd twee kanten. 

 
Rein en Rosseel zijn twee kleine schurken. 

 

 



 

 

 
BIJLAGE 3: ÉÉN VERHAAL TWEE KANTEN 

- prent 1 
- prent 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

 

 
BIJLAGE 4: KNUTSELEN 

- stappenplan 

 

 

 

 

 

 

Wat heb je nodig? 
2 oranje cupcake papiertjes, 1 mini wit cupcake 
papiertje, lichtblauw + oranje+ wit tekenpapier, 

schaar, plakoogjes, zwart pomponnetje, lijm 

Vouw één groot cupcake papiertje op 
deze manier en kleef in het midden 

van je blad. 

 

 

 

 

 

 

Plooi het kleine cupcake papiertje in 
de helft en kleef het op het andere. 

Knip vier poten en een staart uit een 
oranje vel papier. Knip het staartpuntje 

uit een wit vel papier. Kleef op. 

 

 

 

 

 

 

Vouw het tweede grote cupcake 
papiertje zoals op de foto. 

Kleef het hoofd naast het lijfje.  
Werk af met oren, ogen en neus. 

Klaar! 

 

 

 



 

 

 
BIJLAGE 5: VOSSENSPEL 

- vossenpunten 
- vraag-kaarten 
- weetjes-kaarten 
- spelbord 
- spelregels 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
SPELREGELS VOSSENSPEL 

 

1. Neem elk een pion en zet ze op het startvak. 
 

2. De jongste speler mag beginnen. 
 

3. Gooi met de dobbelsteen en ga het aantal ogen vooruit. 
 

4. Sta je op een speciaal vakje?  
Doe het volgende: 

 
 
Je tegenspeler trekt en vraag en stelt ze aan jou. 
Juist? à Neem en vossenpunt en gooi nog een keer! 
Fout? à Blijf gewoon staan. 
 
 
 
Hoera! Je krijgt een vossenpunt. 
 
 
 
 
Neem een weetjes-kaart en lees ze voor. 
Na het voorlezen, verdien je een vossenpunt. 
 
 
 
 

5. Het spel eindigt wanneer de finish bereikt wordt. 
 

6. Doel van het spel? Zo veel mogelijk vossenpunten verzamelen! 
 
 

VEEL PLEZIER ! 



 

 

  
BIJLAGE 6: RARA – WAAR ZIJN WE? 

- plaatskaartjes 

 

 

 

 

strand bos speelplaats 

keuken bodkamer voetbalveld 

bibliotheek auto autobus 

toilet bakker supermarkt 

restaurant slaapkamer bioscoop 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 


