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Voorbespreking Theater AanZ 
“Lokaal G 1.25” 
 
 
Voor het bereiken van de doelen van het interactief theater adviseer ik u voorafgaand aan de komst 
van het interactief theater de leerlingen te informeren over de komst van de theater AanZ.  
U kunt hiervoor gebruik maken van deze lesbrief. Ik raad u echter aan niet te veel aandacht te 
besteden aan de inhoud van het theaterstuk, zodat de leerlingen de inhoud van het theaterstuk zo 
objectief mogelijk kunnen bekijken.  
Met het bespreken van het thema vriendschap kunnen de leerlingen aangeven welke betekenis 
vriendschap voor hen heeft. Hierna kunnen zij nadenken wat het voor hen zou betekenen als iemand 
uit zijn of haar vriendenkring aangeeft homoseksueel te zijn. 
Voor het thema vriendschap is gekozen omdat alle leerlingen zich hiermee kunnen identificeren. Bij 
het thema homoseksualiteit kan een blokkade bestaan vanwege een afwijzende mening t.a.v. het 
thema, al dan niet ontstaan vanuit vooroordelen, angst, onbekendheid, geloof, e.d. 
 
Doelstellingen voorbespreking 

- Leerlingen weten dat er een interactief theaterstuk komt. 
- De leerlingen weten dat het theaterstuk over vriendschap en homoseksualiteit gaat. 
- Leerlingen krijgen een huiswerkopdracht mee waar bij de nabespreking op teruggekomen kan 

worden.  
 
Lesinhoud 
Vriendschap is de rode draad die door het theaterstuk loopt. Vriendschap is voor iedereen belangrijk. 
Leerlingen ervaren homoseksualiteit niet als een thema dat voor iedereen belangrijk is. Om de 
leerlingen dan ook te prikkelen hun eigen aandeel in de sociale omgang met elkaar kritisch te 
overdenken, wordt als introductie een les over vriendschap gegeven.  
Tijdens de les wordt de leerlingen duidelijk wat de betekenis is van vriendschap en wat redenen 
kunnen zijn om een vriendschap te verbreken. Na afloop van de les wordt een huiswerkopdracht 
gegeven waarbij de koppeling met het thema homoseksualiteit gemaakt wordt. 
 
Werkvorm 
Onderwijsleergesprek m.b.v. een woordweb. 
 
Benodigdheden 
Schoolbord, krijt. 
 
Begeleiding 
Als docent(e)/ mentor deelt u mee dat in een volgende les een interactieve theatervoorstelling wordt 
uitgevoerd waar de leerlingen naar gaan kijken. 
U legt uit wat ‘interactief’ inhoudt.  
U vertelt dat het theaterstuk over vriendschap gaat. 
U vraagt de leerlingen wat vriendschap is, laat ze hierop klassikaal reageren en u doet verder nog 
even niets met het thema homoseksualiteit. 



U tekent 2 cirkels op het bord en vraagt de leerlingen eerst voor zichzelf op te schrijven welke 
antwoorden zij hebben op de vragen: 
Wat vind jij belangrijk in vriendschap?  
Wat zou voor jou een reden kunnen zijn om een vriendschap te verbreken? 
 
Na 10 minuten kunt u de leerlingen klassikaal laten reageren. De reacties noteert u rond de 
bijbehorende cirkels en bespreekt de reacties kort na.  
 
 
 
 
 
In de ene cirkel schrijft u:    
     
 
 
 
 
 
In de tweede cirkel schrijft u:      
 
 
 
 
 
Vervolg (huiswerk)opdracht  
Om de koppeling met het thema homoseksualiteit te maken, krijgen de leerlingen de volgende vraag 
mee om over na te denken: 
 

Je beste vriend(in) geeft aan dat hij/zij homo/lesbisch is.  
Wat denk je te doen met jullie vriendschap? 
 
Indien u voor de voorbespreking niet voldoende ruimte in uw lesprogramma heeft dan kunt u de 
leerlingen informeren over de komst van de theatergroep en mededelen dat het stuk gaat over 
vriendschap. Hierbij kunt u de leerlingen bovenstaande huiswerkopdracht meegeven, waarop u bij de 
introductie van de uitvoering van het theaterstuk en de nabespreking kunt terugkomen.  
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