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LESBRIEF Pearl  
 
     Een kist, een houten kist, een schatkist vol 
     met materialen. Materialen om mee te  
     dansen, naar te kijken en over te praten. Wat 
     zou het zijn? Waar komt de kist vandaan? Stel 
     je voor, een groot prachtig koninklijk paleis. 
     Stap de wereld in van Pearl en ontmoet de 
     koning en de koningin, de gekke nar, de lakei 
     en neem een kijkje in een echt koninklijk  
     paleis.  
 
 
De voorstelling Pearl van Scapino Ballet Rotterdam is als inspiratie gebruikt voor 
deze leskist dans. 5 lessen die uitnodigen tot beweging op muziek, creativiteit en 
verbeelding. Op een speelse en actieve manier maken de kinderen kennis met 
moderne dans en ontdekken zij hun eigen bewegingsmogelijkheden. De kinderen 
leren tevens over het onderwerp: ‘Iedereen hoort erbij’ 
 
LESSENREEKS 
 
In de introductie les maken de kinderen kennis met alle bewoners van het paleis. 
In les 2 t/m 4 komen deze bewoners nog eens aan bod, telkens één bewoner per 
les. In les 5 is het feest aan het hof! 
 
Les 1:  Introductie les over alle bewoners van het paleis. Deze les wordt gegeven 
 door een oud danser van Scapino.  
Les 2: Deze les gaat over de koning en de koningin. 
Les 3: Deze les gaat over de hofnar.  
Les 4: Deze les gaat over de lakei.  
Les 5: Deze les gaat over feest in het paleis. 
De lessen 2, 3, 4 en 5 worden gegeven door de groepsleerkracht. 
 
 
OPBOUW van iedere dansles 
 
Iedere dansles is telkens opgebouwd in 3 delen: 

• Inleiding : Introductie van de dansles en warming-up 
• Kern  : Verdieping van het thema door middel van verschillende 

    dansoefeningen. 
• Slot  : Afsluiting d.m.v. een rustige dansoefening en reflectie. 

De warming-up oefening en de slotoefening zijn in alle 5 lessen hetzelfde. 
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KERNDOELEN 
 
Deze leskist dans wordt op veel verschillende basisscholen in Rotterdam gebruikt. 
Scapino kiest er daarom voor om niet bij een specifieke lesmethode of 
onderwijsvorm aan te sluiten, maar wel bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie 
van het Primair Onderwijs. 
 
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te  
  gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en 
  om er mee te communiceren.  
Kerndoel 55:  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te  
  reflecteren.  
Kerndoel 56:  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering 
  voor aspecten van cultureel erfgoed. 
 
Het gebruik van deze leskist wordt natuurlijk nog leuker als het thema van de 
leskist ook terugkomt in de klas. Hierbij een aantal tips:  
 

• Knutselideeën: knutsel zelf versiering voor het feest in het paleis, versier 
een kroon, versier een parel (2D of 3D) 

• Teken/kleurideeën: kleur motieven voor op een cape, teken/kleur een 
paleis, teken/kleur een eigen schatkist  

• Kijk voor ideeën op youtube.nl (zoek op Pearl Scapino) 
 
Deze leskist Pearl is gemaakt door Yannick Wagenaar en Nicole Rust van Scapino 
Ballet Rotterdam. 
 
Met dank aan: 
Pamela Homoet 
Petra Finke 
Tineke van Calster 
SKVR 
Scapino Academy 
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Les 1 – Welkom in het paleis 
 
Deze les wordt gegeven door een dansdocent van Scapino. 
 
Doel van deze les:  

• De leerlingen ervaren om op een creatieve manier te bewegen en hier 
plezier in te hebben. 

• De leerlingen ervaren om hun eigen lichaam expressief in te zetten. 
• De leerlingen ervaren verschillende manieren van (voort)beweging en 

bewegingskwaliteiten.  
 
      Duur : 45 minuten 
      Muziek: CD1 Pearl Leskist DANS  
      Aantal kinderen: de hele groep 
Locatie: Speellokaal of gymzaal  Materialen: houten kist, parels, cape, 
      narrenmuts, poetsdoek, rozenblaadjes 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTIE Waar komt de kist vandaan en wat zit er in de kist? 
 
De kist staat in het midden van zaal, de kinderen zitten er in een halve cirkel 
omheen. Waar komt de kist vandaan? Waar is de kist van gemaakt? Hoe oud zou 
de kist zijn? Langzaam wordt de kist opengemaakt en de parel komt 
tevoorschijn. Wauw!! De parels glinsteren en glimmen. Van wie zouden de parels 
zijn? Waar komen de parels vandaan? Stel je voor… We wonen in een paleis, het 
is nog vroeg, iedereen die in het paleis woont is in een diepe slaap. Doen jullie 
mee? 
 
! Na de introductie maken de kinderen een kring op de grond en vallen in slaap. 
 
1. Opwarming (voor en nadoen) 

CD1: nr. 1 
 
Organisatie: kring 
 
De kinderen liggen allemaal te slapen in een kring op de grond, de kist staat in 
het midden van de kring. Als de muziek aangaat worden alle bewoners van het 
paleis langzaam wakker. Ze rekken zich uit, maken zich groot en ze strekken hun 
armen en benen. Zodra de kinderen staan worden alle lichaamsdelen wakker 
gedanst: 
 
Schud / draai / dans / maak met je handen wakker: 
 
- hoofd, mond, haren, oren, wangen 
- schouders 
- armen, ellebogen, handen, vingers 
- buik, ribben 
- billen, heupen 
- benen, knieën, voeten, tenen 
 
! Na afloop van de oefening blijven de kinderen in de kring zitten.  
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2. De koning en de koningin 

CD1: nr. 2 
 
Organisatie: door de zaal 
 
N.a.v. de reacties van de kinderen in de introductie oefening stuurt de docent het 
gesprek naar de koning en de koningin, de baas in het paleis, de eigenaren van 
de kist en de parels. Hoe ziet een koning of koningin eruit? 
De docent pakt de gouden cape uit de kist, doet deze om en verandert in een 
koning of koningin. Hoe loopt een koning of koningin? Welke bewegingen maakt 
een koning of koningin? De docent doet het voor, ook mogen een aantal kinderen 
het voordoen. 
 
De kinderen zoeken een eigen plek in de zaal en maken een standbeeld van een 
koning of koningin. Zodra de muziek aangaat mogen ze kris kras door de zaal 
lopen als een koning of een koningin en begroeten ze elkaar op een deftige 
manier. De docent laat de kinderen af en toe stilstaan in een deftige houding en 
laat de kinderen als een koning of koningin naar elkaar buigen. De docent 
begeleidt het voortbewegen voortdurend en stuurt het begroeten / bewegen / 
verplaatsen / stoppen / buigen. 
 
! Na afloop van de oefening nemen de kinderen weer plaats in de halve cirkel bij 
de kist 
 
3. De hofnar 

CD1: nr. 3&4 (dit is dezelfde muziek) 
 
Organisatie: door de zaal 
 
Wie woont er nog meer in het paleis? De docent pakt de narrenmuts uit de kist 
en zet deze op. Vervolgens danst de docent zoals een nar zou dansen. Wie is de 
docent als hij/zij zo gek danst? En wie kan er ook zo gek dansen? 
 
De kinderen zetten allemaal een narrenmuts (onzichtbaar) op hun hoofd en 
zoeken een eigen plek in de zaal en maken daar een standbeeld van de nar. 
Zodra de muziek aangaat mogen ze lopen en huppelen door de zaal als een 
gekke nar. De docent laat de leerlingen af en toe stil staan en vervolgens een 
gekke bek trekken of een gek narrensprongetje maken. De gekke bek en het 
maken van een narrensprongetje kan eventueel ook gecombineerd worden met 
het voortbewegen als een nar. De docent begeleidt het voortbewegen en het 
dansen voortdurend. 
 
! Na afloop van de oefening nemen de kinderen weer plaats in de halve cirkel bij 
de kist 
 
4. De Lakei 

CD1: nr. 5 
 
Organisatie: door de zaal 
 
De docent pakt de poetsdoek uit de kist. Vervolgens loopt de docent als een 
lakei door de zaal. Hij/zij poetst de vloer, de kist, de kinderen, zichzelf. Wie is de 
docent als hij/zij zo danst? Wat is de docent aan het doen? 
 
Alle kinderen krijgen een poetsdoek van de docent. Zodra iedereen een 
poetsdoek heeft zoeken ze een eigen plek in de zaal waar ze de docent goed 
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kunnen zien en maken ze een standbeeld van de lakei, met poetsdoek. Zodra de 
muziek aangaat begint de docent met bewegingen met de poetsdoek voor te 
doen. Dit begint klein (kleine en grote cirkels maken, rechte en kromme lijnen 
maken). Vervolgens mogen de kinderen zichzelf poetsen, hierna de vloer en als 
laatste de ruimte (de lucht, de muren etc). Op instructie van de docent mogen de 
kinderen ten slotte de doek uitkloppen, opvouwen en op de kist leggen. 
 
! Na afloop van de oefening nemen de kinderen plaats in de halve cirkel bij de 
kist. 
 
5. Feest in het paleis 

CD1: nr. 6 
 
Organisatie: door de zaal 
 
Bij een feest in het paleis horen rozenblaadjes. Dat is heel deftig en chique.  
 
De docent mag vervolgens de rozenblaadjes uit de 
kist pakken en aan ieder kind eerst één 
rozenblaadje geven. Zodra me muziek aangaat 
mogen de kinderen met dit rozenblaadje langzaam 
dansen. De docent begeleid dit (denk bijvoorbeeld 
aan een blaadje op een hand balanceren) 
Vervolgens krijgen de kinderen nog een 
rozenblaadje, en mogen ze dus met twee blaadjes 
dansen. Hierna strooit de docent de rest van de 
blaadjes door de zaal en mogen de leerlingen 
hierdoorheen dansen. De docent begeleidt het 
dansen. Denk hierbij aan: 
 
- rollen door de rozenblaadjes 
- de rozenblaadjes pakken en in de lucht gooien 
- voorzichtig op de tenen tussen de rozenblaadjes door dansen 
- deftig trippelen tussen de rozenblaadjes door 
 
Als de muziek is afgelopen is het feest voorbij, maar moet de feestzaal nog 
opgeruimd worden. De kinderen mogen helpen bij het opruimen van de 
rozenblaadjes. Terwijl de kinderen dansen door de (feest)zaal pakken ze de 
rozenblaadjes op, hierbij moeten ze goed luisteren het ritme wat de docent 
maakt als hij/zij trommelt op de kist. Als de docent langzaam trommelt, ruimen 
ze in slow motion op, als de docent snel trommelt moeten ze dat snel doen. 
Tussendoor maakt de docent geen ritme zodat de rozenblaadjes verzameld 
kunnen worden. De oefening gaat door totdat alle rozenblaadjes zijn opgeruimd. 
 
! Na afloop van de oefening gaan de kinderen in de kring zitten 
 
AFSLUITING (voor en nadoen) 

CD1: nr. 7 
 
Organisatie: kring 
 
Het feest is afgelopen en de rode loper wordt opgeruimd. Iedereen in het paleis is 
moe geworden. De bewoners van het paleis maken zich klaar om naar bed te 
gaan. Ze bewegen/dansen: 
 
- Tanden poetsen 
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- Pyjama aan doen 
- Haren kammen 
- Bed opmaken 
 
Zodra alles is gedaan rekken ze zich nog even uit en stappen ze hun eigen bed in, 
in een eigen kamer in het paleis. Wat was het leuk! Dat wordt fijn slapen en 
dromen. Welterusten allemaal! De kinderen eindigen slapend op de grond. 
 
Zodra de muziek stopt sluit de docent de les af en stelt de kinderen nog een 
aantal vragen over de les ter reflectie. 
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Les 2 – De koning en de koningin 
 

 Doel van deze les:  
• De leerlingen ervaren om hun eigen lichaam expressief in te zetten. 
• De leerlingen ervaren verschillende manieren van (voort)beweging en 

bewegingskwaliteiten.  
• De leerlingen leren door samen te dansen om samen te werken.  

 
     
 
 
    Duur: 45 minuten 
    Muziek: CD1 Pearl Leskist DANS  
    Aantal kinderen: de hele groep 
    Locatie: Speellokaal of gymzaal 
    Materialen: Cape, parels 
 
 
 
    INTRODUCTIE Waar komt de kist vandaan en wat 
    zit er in de kist? 
     
 
De kist staat in het midden van zaal, de kinderen zitten er in een halve cirkel 
omheen. Weten de kinderen nog wat er in de kist zit? Waar komt de kist 
vandaan? Wie wonen er allemaal in het paleis? De introductie van les 1 mag kort 
herhaald worden.  
 
We wonen in het paleis, het is nog vroeg, iedereen die in het paleis woont is in 
een diepe slaap. Doen jullie mee? 
 
! Na de introductie maken de kinderen een kring op de grond en vallen in slaap. 
 
1. Opwarming (voor en nadoen) 

CD1: nr. 1 
 
Organisatie: kring 
 
De kinderen liggen allemaal te slapen in een kring op de grond, de kist staat in 
het midden van de kring. Als de muziek aangaat worden alle bewoners van het 
paleis langzaam wakker. Ze rekken zich uit, maken zich groot en ze strekken hun 
armen en benen. Zodra de kinderen staan worden alle lichaamsdelen wakker 
gedanst: 
 
Schud / draai / dans / maak met je handen wakker: 
 
- hoofd, mond, haren, oren, wangen 
- schouders 
- armen, ellebogen, handen, vingers 
- buik, ribben 
- billen, heupen 
- benen, knieën, voeten, tenen 
 
! Na afloop van de oefening blijven de kinderen in de kring zitten.  
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2. De koning en de koningin 

CD1: nr. 2 
 
Organisatie: door de zaal 
 
De koning en de koningin, weten 
jullie nog hoe we de vorige les 
hierover hebben gedanst? De 
docent pakt de gouden cape uit 
de kist, doet deze om en 
verandert in een koning of 
koningin. Hoe loopt een koning of 
koningin? Welke bewegingen 
maakt een koning of koningin? De 
docent doet het voor, ook mogen 
een aantal kinderen het voordoen.  
 
Deze oefening is een herhaling van oefening 2 uit les 1.  
 
De kinderen zoeken een eigen plek in de zaal en maken een standbeeld van een  
koning of koningin. Zodra de muziek aangaat mogen ze kris kras door de zaal 
lopen als een koning of een koningin en begroeten ze elkaar op een deftige 
manier. De docent laat de kinderen af en toe stilstaan in een deftige houding en 
laat de kinderen als een koning of koningin naar elkaar buigen. De docent 
begeleidt het voortbewegen voortdurend en stuurt het begroeten / bewegen / 
verplaatsen / stoppen / buigen. 
 
! Na afloop van de oefening nemen de kinderen plaats aan 1 zijde van het 
speellokaal / gymzaal zodat ze “naar de overkant” kunnen dansen. 
 
3. Wandelen door de tuin van het kasteel 

CD1: nr. 8, 9 & 10 
 
Organisatie: van links naar rechts 
 
De koning en de koningin houden er wel van om een wandeling te maken door de 
tuin van het paleis. De tuin is zo groot dat je er bijna in kan verdwalen. In de 
wereld zijn er verschillende soorten koningen en koninginnen. Grote, kleine, 
oude, dikke enz. Welke zijn er nog meer? De kinderen gaan zich telkens 
verplaatsen naar de overkant van de zaal als een koning en koningin, alsof ze een 
wandeling maken door de tuin van het paleis. De docent zegt telkens als wat voor 
koning of koningin: 
 
- dik of dun CD nr. 8 
- groot of klein CD nr. 9 
- oud & slaperig CD nr. 10 
 
! Na afloop van de oefening nemen de kinderen plaats in de kring 
 
4. Dansen met de Parel 

CD1: nr. 11 
 
Organisatie: kring, 4 kinderen dansen in het midden van de kring 
 
De docent pakt de parel uit de kist. Wat zouden de parels waard zijn? Waar 
komen parels eigenlijk vandaan? Van wie is de parel? Van de koning en de 
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koningin mogen kinderen de parel wel eventjes lenen, maar we moeten er wel 
heel voorzichtig mee zijn. We gaan namelijk met de parel dansen.  
 
De docent geeft de parels aan 4 kinderen, die mogen in de kring gaan staan. 
Zodra de muziek aan gaat mogen deze 4 kinderen dansen met de parel. Zodra de 
muziek stopt maken de kinderen een standbeeld met de parel. De andere 
kinderen geven applaus, alsof het een optreden is.  
Vervolgens geeft de docent de parels aan 4 andere kinderen. De kinderen die 
hebben gedanst gaan weer op hun plek zitten in de kring. Alle kinderen komen 
aan de beurt. 
 
! Na afloop zitten alle kinderen weer in de kring 
 
5. Samen dansen 

CD1: nr. 12 
 
Organisatie: 2 aan 2 op een eigen plek in de zaal 
 
De docent vertelt dat er een echte hofdans bestaat. Zo dansen de koningen, 
koninginnen, prinsen en prinsessen altijd met elkaar. Op een feest, ook wel een 
bal genoemd en iedereen heeft de mooiste jurken en pakken aan. Het is een 
deftige dans waarbij er samen wordt gedanst. 
 
De docent maakt tweetallen, ieder tweetal mag een eigen plek in de zaal zoeken 
en tegenover elkaar gaan staan. Vervolgens start de hofdans welke door de 
docent wordt begeleid. Denk hierbij aan: 
 
- één danst om de ander heen 
- buigen naar elkaar 
- 1 hand vast & draai eronderdoor 
- twee handen vast & draaien 
- van elkaar weglopen/dansen en weer terug 
 
! Na afloop van de hofdans gaan de kinderen zitten in een kring op de grond. 
 
AFSLUITING (voor en nadoen) 

CD1: nr. 7 
 
Organisatie: kring 
 
Deze les was een bijzondere les, het ging over de koning, de koningin en er is 
gedanst met de parel. De koning en de koningin maken zich klaar om naar bed te 
gaan. Dit is een herhaling van oefening 6 uit les 1. Ze bewegen/dansen: 
 
- Tanden poetsen 
- pyjama aan doen 
- haren kammen 
- bed opmaken 
 
Zodra alles is gedaan rekken ze zich nog even uit en stappen ze hun eigen bed in, 
in een eigen kamer in het paleis. Wat was het leuk! Dat wordt fijn slapen en 
dromen. Welterusten allemaal! De kinderen eindigen slapend op de grond. 
 
Zodra de muziek stopt sluit de docent de les af en stelt de kinderen nog een 
aantal vragen over de les ter reflectie. 
 



 11 

Les 3 – De hofnar 
 
Doel van de les: 

• De leerlingen ervaren om hun eigen lichaam expressief in te zetten. 
• De leerlingen ervaren verschillende manieren van (voort)beweging 

waaronder springen. 
• De leerlingen leren lichaamsdelen geïsoleerd te bewegen.  

 
     
 
    Duur: 45 minuten 
    Muziek: CD2 Pearl Leskist DANS  
    Aantal kinderen: de hele groep 
    Locatie: Speellokaal of gymzaal 
    Materialen: Narrenmuts 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTIE Waar komt de kist vandaan en wat zit er in de kist? 
 
De kist staat in het midden van zaal, de kinderen zitten er in een halve cirkel 
omheen. De kinderen mogen kort vertellen over de kist en of ze nog weten wat 
er allemaal in de kist zit. Wie wonen in het paleis en over wie hebben ze de 
vorige les gedanst? En over wie hebben ze in de eerste les gedanst?  
 
Het is nog vroeg in het paleis, heel vroeg. Iedereen die in het paleis woont ligt 
nog te slapen. Doen jullie mee? 
 
! Na de introductie maken de kinderen een kring op de grond en vallen in slaap. 
 
1. Opwarming (voor en nadoen) 

CD2: nr. 1 
 
Organisatie: kring 
 
De kinderen liggen allemaal te slapen in een kring op de grond, de kist staat in 
het midden van de kring. Als de muziek aangaat worden alle bewoners van het 
paleis langzaam wakker. Ze rekken zich uit, maken zich groot en ze strekken hun 
armen en benen. Zodra de kinderen staan worden alle lichaamsdelen wakker 
gedanst: 
 
Schud / draai / dans / maak met je handen wakker: 
 
- hoofd, mond, haren, oren, wangen 
- schouders 
- armen, ellebogen, handen, vingers 
- buik, ribben 
- billen, heupen 
- benen, knieën, voeten, tenen 
 
! Na afloop van de oefening blijven de kinderen in de kring zitten.  
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2. De hofnar 

CD2: nr. 2&3 
 
Organisatie: kris kras door de zaal 
 
De hofnar, die woont ook in het paleis. Weten jullie nog wat de hofnar doet? En 
hoe danst hij? Hoe ziet hij eruit? De docent pakt de narrenmuts uit de kist en 
zet deze op. Hij loopt / danst als de nar zoals de kinderen in les 1 hebben 
gedaan. Wie kan dit laten zien? 
 
Deze oefening is een herhaling van oefening 3 uit les 1.  
 
De kinderen zetten allemaal een narrenmuts (onzichtbaar) op hun hoofd en 
zoeken een eigen plek in de zaal en maken daar een standbeeld van de nar. 
Zodra de muziek aangaat mogen ze lopen en huppelen door de zaal als een 
gekke nar. De docent laat de leerlingen af en toe stil staan en vervolgens een 
gekke bek trekken of een gek narrensprongetje maken. De gekke bek en het 
maken van een narrensprongetje kan eventueel ook gecombineerd worden met 
het voortbewegen als een nar. De docent begeleidt het voortbewegen en het 
dansen voortdurend. 
 
! Na afloop van de oefening nemen de kinderen weer plaats in de halve cirkel bij 
de kist 
 
3. De hofnar is de baas 

CD2: nr. 4 
 
Organisatie: op een eigen plek in de zaal 
 
De koning en de koningin zijn aan het wandelen in de tuin van het paleis. Wie is 
nu de baas? De hofnar wil graag eventjes de baas zijn. Hij gaat op de troon 
zitten, dat is grappig. Nu mag hij zeggen wat iedereen moet doen! 
De docent gaat op de troon zitten (op een stoel met bijvoorbeeld de cape 
eroverheen) alsof hij/zij de nar is die mag zeggen wat iedereen moet doen. De 
nar zegt dat ieder kind een eigen plek mag zoeken en met welk lichaamsdeel 
iedereen mag dansen. Let op, er mag alleen met dat lichaamsdeel worden 
gedanst: 
 
- arm of armen 
- vinger of vingers 
- neus 
- elleboog 
- knie of knieën 
- voet 
- schouders 
- enz. 
 
! Na afloop van de oefening nemen de kinderen plaats aan 1 zijde van de zaal 
zodat ze “naar de overkant” kunnen dansen. 
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4. De springerige hofnar 

CD2: nr. 5 
 
De hofnar maakt graag gekke sprongen als hij door het paleis loopt. Hij maakt 
sprongen naar voren, opzij, hinkelend, van de ene op de andere voet enz. Wie 
kan er ook gekke sprongen maken? De kinderen gaan zich telkens springend 
verplaatsen naar de overkant van de zaal. De docent zegt op welke manier: 
 
- op twee voeten 
- hinkelend 
- van de ene op de andere voet 
- als een kikker 
- zelf een sprong bedenken 
 
! Na afloop van de oefening gaan de kinderen in een kring zitten. 
 
5. Stopdans 

CD2: nr. 6 
 
Tijdens het feest in het paleis (weten jullie dat nog uit les 1?) doet de hofnar een 
leuk dansspel, de stopdans. Maar geen gewone stopdans, want als de muziek 
stopt maakt iedereen een standbeeld met een opdracht. De nar mag zeggen wat 
de opdracht is. (De docent kan de nar zijn of een kind kan de nar zijn). 
 
Maak een standbeeld: 
- met alleen je billen op de grond 
- met alleen je buik op de grond  
- met 1 hand en 2 voeten op de grond 
- met 2 handen en 1 voet op de grond 
- met alleen je rug op de grond 
- met 1 voet op de grond 
 
! Na afloop van de stopdans gaan de kinderen zitten in een kring op de grond. 
 
AFSLUITING (voor en nadoen) 

CD2: nr. 7 
 
Organisatie: kring 
 
Deze les was een grappige les, de les ging over de hofnar. De hofnar is moe 
geworden van al het dansen en maakt zich klaar om naar bed te gaan. Dit is een 
herhaling van oefening 6 uit les 1. Ze bewegen/dansen: 
 
- Tanden poetsen 
- pyjama aan doen 
- haren kammen 
- bed opmaken 
 
Zodra alles is gedaan rekken ze zich nog even uit en stappen ze hun eigen bed in, 
in een eigen kamer in het paleis. Wat was het leuk! Dat wordt fijn slapen en 
dromen. Welterusten allemaal! De kinderen eindigen slapend op de grond. 
 
Zodra de muziek stopt sluit de docent de les af en stelt de kinderen nog een 
aantal vragen over de les ter reflectie. 
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Les 4 – De Lakei 
 
Doel van de les: 

• De leerlingen ervaren om hun eigen lichaam expressief in te zetten. 
• De leerlingen verkennen de ruimte op verschillende dansmanieren en 

leren in rechte en diagonale lijnen te dansen. 
• De leerlingen ervaren muziek met een driekwartsmaat door erop te 

dansen als een “wals”. 
 
     
 
    Duur: 45 minuten 
    Muziek: CD2 Pearl Leskist DANS  
    Aantal kinderen: de hele groep 
    Locatie: Speellokaal of gymzaal 
    Materialen: Poetsdoeken, rode loper, zilveren tegels 
 
 
 
 
INTRODUCTIE Waar komt de kist vandaan en wat zit er in de kist? 
 
De kist staat in het midden van zaal, de kinderen zitten er in een halve cirkel 
omheen. De kinderen mogen kort vertellen over de vorige danslessen, wie er 
wonen in het paleis en over wie ze hebben gedanst. 
 
Het is nog vroeg in het paleis, heel vroeg. Iedereen die in het paleis woont ligt 
nog te slapen. Doen jullie mee? 
 
! Na de introductie maken de kinderen een kring op de grond en vallen in slaap. 
 
1. Opwarming (voor en nadoen) 

CD2: nr. 1 
 
Organisatie: kring 
 
De kinderen liggen allemaal te slapen in een kring op de grond, de kist staat in 
het midden van de kring. Als de muziek aangaat worden alle bewoners van het 
paleis langzaam wakker. Ze rekken zich uit, maken zich groot en ze strekken hun 
armen en benen. Zodra de kinderen staan worden alle lichaamsdelen wakker 
gedanst: 
 
Schud / draai / dans / maak met je handen wakker: 
 
- hoofd, mond, haren, oren, wangen 
- schouders 
- armen, ellebogen, handen, vingers 
- buik, ribben 
- billen, heupen 
- benen, knieën, voeten, tenen 
 
! Na afloop van de oefening blijven de kinderen in de kring zitten. 
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2. De Lakei 

CD2: nr. 8 
 
Organisatie: door de zaal 
 
De docent pakt de poetsdoek uit de kist. Vervolgens loopt de docent als een 
lakei door de zaal. Hij/zij poetst de vloer, de kist, de kinderen, zichzelf. Wie is de 
docent als hij/zij zo danst? Wat is de docent aan het doen? 
 
Deze oefening is een herhaling van oefening 3 uit les 1.  
 
Alle kinderen krijgen een poetsdoek van de docent. Zodra iedereen een 
poetsdoek heeft zoeken ze een eigen plek in de zaal waar ze de docent goed 
kunnen zien en maken ze een standbeeld van de lakei, met poetsdoek. Zodra de 
muziek aangaat begint de docent met bewegingen met de poetsdoek voor te 
doen. Dit begint klein (kleine en grote cirkels maken, rechte en kromme lijnen 
maken). Vervolgens mogen de kinderen zichzelf poetsen, hierna de vloer en als 
laatste de ruimte (de lucht, de muren etc). Op instructie van de docent mogen de 
kinderen ten slotte de doek uitkloppen. 
 
! Na afloop van de oefening gaan de kinderen met hun poetsdoek in de kring 
zitten 
 
3. Poetsdans 

CD2: nr. 9 
 
Organisatie: door de zaal 
 
De lakei is belangrijk voor het paleis, de lakei zorgt ervoor dat alles schoon blijft 
en zorgt ervoor dat het de koning en de koningin aan niets ontbreekt. Maar de 
lakei houdt er ook van om door het paleis te dansen met de poetsdoek, niet de 
hele tijd poetsen maar ook dansen! Wie kan er laten zien hoe de lakei danst met 
de poetsdoek? 
 
De muziek is een wals (zesachtstemaat). Het fijnst is om op de muziek te dansen 
door o.a. rustig te zwaaien van links naar rechts met de poetsdoek (laag en 
hoog). Als docent kan je dit voordoen.  
De kinderen zoeken met de poetsdoek een eigen plek in de zaal en maken een 
standbeeld van de lakei. Zodra de muziek aangaat dansen de kinderen met de 
poetsdoek door de zaal. 
 
! Na afloop van de oefening gaan de kinderen met hun poetsdoek in de kring 
zitten 
 
4. De gangen van het kasteel poetsen 

CD2: nr. 10 
 
Organisatie: over een diagonaal van de ene hoek van de zaal naar de andere 
 
Het paleis is groot en heeft veel kamers en gangen. Hoeveel kamers denken jullie 
dat het paleis heeft? De lakei moet de gangen in het paleis poetsen, dat wordt 
poetsen! 
 
De kinderen gaan allemaal langs een muur van de zaal staan. De docent laat zien 
hoe de gang in het paleis loopt (van de ene hoek naar de andere). De eerste 
gang is kaarsrecht. De kinderen lopen één voor één al poetsend naar het einde 
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van de gang. Als alle kinderen geweest zijn laat de docent een kronkelgang zien. 
Ook door deze gang gaan de kinderen één voor één naar de overkant. 
 
! Na afloop van de oefening geven alle kinderen de poetsdoeken aan de docent 
en gaan ze aan 1 zijde van de zaal zitten. 
 
5. Door het paleis dansen  

CD2: nr. 11 
 
Organisatie: door de zaal 
 
De gangen zijn gepoetst, nu zijn de kamers in het paleis aan de beurt. Maar de 
lakei heeft geen zin meer om te poetsen. Er is al zoveel gepoetst! De lakei neemt 
alleen een kijkje in alle kamers, om te kijken of alles netjes is. 
 
De docent legt alle zilveren tegels verspreid in de zaal alsof het de kamers zijn 
in het paleis. Zodra de muziek aangaat mogen de kinderen dansen door de zaal: 
 
- tussen de kamers door 
- rondom de kamers 
- eroverheen springen 
 
! Na afloop van de oefening gaan de kinderen in de kring zitten, de docent ruimt 
de tegels op. 
 
AFSLUITING (voor en nadoen) 

CD2: nr. 7 
 
Organisatie: kring 
 
Deze les was een leuke les, de les ging over de lakei. De lakei is moe geworden 
van al het dansen en maakt zich klaar om naar bed te gaan. Dit is een herhaling 
van oefening 6 uit les 1. Ze bewegen/dansen: 
 
- Tanden poetsen 
- pyjama aan doen 
- haren kammen 
- bed opmaken 
 
Zodra alles is gedaan rekken ze zich nog even uit en stappen ze hun eigen bed in, 
in een eigen kamer in het paleis. Wat was het leuk! Dat wordt fijn slapen en 
dromen. Welterusten allemaal! De kinderen eindigen slapend op de grond. 
 
Zodra de muziek stopt sluit de docent de les af en stelt de kinderen nog een 
aantal vragen over de les ter reflectie. 
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Les 5 – Feest 
 
Doel van de les: 

• De leerlingen ervaren om hun eigen lichaam expressief in te zetten. 
• De leerlingen ervaren het begrijp TIJD door langzaam en snel te dansen. 
• De leerlingen leren te luisteren naar de muziek en dit om te zetten in 

dans: langzaam/snel dansen, dansen op de maat. 
 
        
       Duur: 45 minuten 
       Muziek: CD2 Pearl Leskist DANS  
       Aantal kinderen: de hele groep 
       Locatie: Speellokaal of gymzaal 
       Materialen: rood tape, rozen- 
       blaadjes 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTIE Waar komt de kist vandaan en wat zit er in de kist? 
 
De kist staat in het midden van zaal, de kinderen zitten er in een halve cirkel 
omheen. De kinderen mogen kort vertellen over de vorige danslessen, wie er 
wonen in het paleis, wat zit er in de kist en over wie ze hebben gedanst. 
 
Het is nog vroeg in het paleis, heel vroeg. Iedereen die in het kasteel woont ligt 
nog te slapen. Doen jullie mee? 
 
! Na de introductie maken de kinderen een kring op de grond en vallen in slaap. 
 
1. Opwarming (voor en nadoen) 

CD2: nr. 1 
 
Organisatie: kring 
 
De kinderen liggen allemaal te slapen in een kring op de grond, de kist staat in 
het midden van de kring. Als de muziek aangaat worden alle bewoners van het 
paleis langzaam wakker. Ze rekken zich uit, maken zich groot en ze strekken hun 
armen en benen. Zodra de kinderen staan worden alle lichaamsdelen wakker 
gedanst: 
 
Schud / draai / dans / maak met je handen wakker: 
 
- hoofd, mond, haren, oren, wangen 
- schouders 
- armen, ellebogen, handen, vingers 
- buik, ribben 
- billen, heupen 
- benen, knieën, voeten, tenen 
 
! Na afloop van de oefening blijven de kinderen in de kring zitten. 
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2. Feest in het paleis 

CD2: nr. 12 
 
Organisatie: kring en twee aan twee 
 
Het is feest in het paleis! Iedereen helpt mee om het paleis te versieren. De 
koning en de koningin, de nar en de lakei. Iedereen is uitgenodigd om op het 
feest te komen dansen. Voor de deur van het paleis wordt de rode loper 
neergelegd (de docent maakt van twee banen tape een rode loper, breed genoeg 
voor twee kinderen).  
 
De docent loopt en danst over de rode loper als één van de bewoners van het 
paleis waar in de vorige lessen over is gedanst, de kinderen mogen raden wie 
hij/zij is.  
 
De muziek gaat aan en telkens wijst de docent twee kinderen aan die over de 
rode loper mogen lopen en dansen als de koning/koningin, hofnar of lakei. De 
kinderen mogen zelf kiezen als wie, de andere kinderen mogen raden wie ze zijn. 
Iedereen komt aan de beurt.  
 
! Na afloop van de oefening zitten de kinderen in de kring rondom de rode loper, 
vervolgens mag de docent de rode loper opruimen. 
 
3. Feestdans 

CD2: nr. 13 
 
Organisatie: door de zaal 
 
Iedereen is op het feest gekomen, de koning en de koningin, de lakei, de hofnar 
en iedereen die is uitgenodigd. De muziek gaat aan en het is tijd voor een echte 
feestdans!  
 
De kinderen zoeken een eigen plek in de zaal en maken een feestelijk standbeeld. 
Zodra de muziek aangaat mogen de kinderen dansen door de zaal. De docent 
begeleidt het dansen. Denk hierbij aan:  
 
- klappen op de maat 
- stampen 
- springen 
- draaien 
- schudden met billen 
- huppelen 
- zwaaien met de armen in de lucht 
 
! Na afloop van de oefening gaan de kinderen aan 1 zijde zitten in de zaal 
 
4. Dans met de rozenblaadjes 

CD2: nr. 14 
 
Organisatie: door de zaal 
 
Bij een feest in het paleis horen rozenblaadjes. Dat is heel deftig en chique.  
 
Deze oefening is een herhaling van oefening 5 uit les 1.  
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De docent mag vervolgens de rozenblaadjes uit de kist pakken en aan ieder 
kind eerst één rozenblaadje geven. Zodra me muziek aangaat mogen de kinderen 
met dit rozenblaadje langzaam dansen. De docent begeleid dit (denk bijvoorbeeld 
aan een blaadje op een hand balanceren) Vervolgens krijgen de kinderen nog een 
rozenblaadje, en mogen ze dus met twee blaadjes dansen. Hierna strooit de 
docent de rest van de blaadjes door de zaal en mogen de leerlingen hierdoorheen 
dansen. De docent begeleidt het dansen. Denk hierbij aan: 
 
- rollen door de rozenblaadjes 
- de rozenblaadjes pakken en in 
de lucht gooien 
- voorzichtig op de tenen tussen 
de rozenblaadjes door dansen 
- deftig trippelen tussen de 
rozenblaadjes door  
 
! Na afloop van de oefening 
gaan de kinderen aan 1 zijde 
van de zaal zitten 
 
5. De rozenblaadjes 
opruimen 
 
Organisatie: van links naar rechts 
 
Het feest is bijna afgelopen. Iedereen helpt mee om de feestzaal op te ruimen, 
ook de rozenblaadjes worden opgeruimd. De kinderen mogen hierbij helpen. 
Terwijl de kinderen dansen door de (feest)zaal pakken ze de rozenblaadjes op, 
hierbij moeten ze goed luisteren het ritme wat de docent maakt als hij/zij 
trommelt op de kist. Als de docent langzaam trommelt, ruimen ze in slow motion 
op, als de docent snel trommelt moeten ze dat snel doen. Tussendoor maakt de 
docent geen ritme zodat de rozenblaadjes verzameld kunnen worden. De 
oefening gaat door totdat alle rozenblaadjes zijn opgeruimd. 
 
! Na afloop van de oefening gaan de kinderen in de kring zitten 
 
AFSLUITING (voor en nadoen) 

CD2: nr. 7 
 
Organisatie: kring 
 
Dit was een hele leuke feestles. Iedereen is moe geworden van al het feesten en 
maakt zich klaar om naar bed te gaan. Dit is een herhaling van oefening 6 uit les 
1. Ze bewegen/dansen: 
 
- Tanden poetsen 
- pyjama aan doen 
- haren kammen 
- bed opmaken 
 
Zodra alles is gedaan rekken ze zich nog even uit en stappen ze hun eigen bed in, 
in een eigen kamer in het kasteel. Wat was het leuk! Dat wordt fijn slapen en 
dromen. Welterusten allemaal! De kinderen eindigen slapend op de grond. 
 
Zodra de muziek stopt sluit de docent de les af en stelt de kinderen nog een 
aantal vragen over de les ter reflectie. 
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