
DE JONGEN ACHTER 
IN DE KLAS 

hofplein-thuis voor 6 t/m 9 jaar



HA HOFPLEINER!
 

Alsjeblieft! Hierbij jouw nieuwe Hofplein-thuis boekje. Zolang je niet naar Hofplein 
kan, blijven we gewoon een beetje theater naar jou toebrengen.  

Deze week doe en denk opdrachten geïnspireerd op de voorstelling De jongen 
achterin de klas, die later dit jaar wordt gespeeld door jongeren van Hofplein. Het 
wordt een mooie voorstelling over een nieuwe jongen Ahmet die in de klas van 
Alexa komt, omdat hij is gevlucht uit de oorlog.  

 
HET VERHAAL 
Vroeger stond er achter in het klaslokaal een lege stoel, maar nu zit er een nieuwe 
jongen. Ahmet komt als oorlogsvluchteling uit Syrië in een schoolklas terecht. Hij 
is alleen wel een beetje raar… Ahmet praat nooit, lacht nooit en hij houdt niet van 
snoep, zelfs niet van citroenzuurtjes. Sommige kinderen uit de klas pesten hem 
omdat hij nieuw is en anders doet dan ze gewend zijn. 

Sommige ouders zijn het er zelfs niet mee eens, dat er een vluchteling bij de 
kinderen in de klas komt. Maar Alexa en haar vrienden zijn nieuwsgierig en zijn 
vastbesloten vriendschap met hem te sluiten. Ze verzinnen van alles om Ahmet te 
leren kennen. Hij heeft nogal wat meegemaakt en dan is het niet zo gek dat hij zo 
stil is. Of zou er meer aan de hand zijn? Ze besluiten Ahmet te helpen en bedenken 
een geniaal plan. Het beste idee van de wereld. 

De voorstelling is gebaseerd op het jeugdboek ‘De jongen achterin de klas’, 
geschreven door Onjali Q. Raúf. 



1. KIJKTIP 

Eerst een kijktip. De video hieronder is een animatiefilmpje. Daarin hoor je de 
stemmen van drie kinderen die écht hun land uitgevlucht zijn, zoals Ahmet in de 
voorstelling. Ze vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Je kunt wel horen dat ze 
al een tijdje in Nederland zijn, want ze spreken de taal goed!  
 
Klik op de afbeelding hieronder en bekijk de video.  
 
 
 
 

 
 
 

Hoe denk jij eigenlijk over dit onderwerp?  
Een paar vragen om diep over na te denken (maar zonder hoofdpijn te krijgen): 

1) Heb jij wel eens een vluchteling ontmoet?
- Ja?  Weet je waarom hij of zij was gevlucht? In welke dingen waren jullie      
hetzelfde? En in welke verschillend?
- Nee? Wat zou je willen vragen als je een kind zou ontmoeten dat vluchteling is? 
En als hij of zij je nog niet kan verstaan (omdat hij/zij een andere taal spreekt)? Hoe 
zou je dan toch met elkaar kunnen spelen? 

2) Welke woorden uit de Nederlandse taal vind jij extra leuk of grappig of mooi?  
Bedenk drie woorden die je graag aan hem of haar zou leren (bijvoorbeeld het 
woord ‘theater’, als je daar toevallig veel van houdt). En welke woorden zou je uit 
zijn of haar taal willen weten? Dat kunnen dezelfde woorden zijn, maar ook andere 
woorden.  

https://www.youtube.com/watch?v=4ryCZs4AfBE


3) Als jij je huis zou moeten verlaten, omdat het niet meer veilig is, welke drie 
dingen uit het huis zou jij dan meenemen?
 

 
2. EEN SCENE UIT DE VOORSTELLING
 

Hieronder een scene uit de voorstelling. Het is pauze, Ahmet is net in de klas 
gekomen. In deze pauze praten de klasgenoten over de nieuwe jongen. 

Clarissa:  Hij reageert nergens op. 
Felicity:  Misschien is ‘ie doof? 
Natascha:  Of hij spreekt onze taal niet. 
Clarissa:  Er is in ieder geval iets mis met hem. 
Jennie:  Ok, luister iedereen. 
  Er is inderdaad iets mis met Ahmet. 
Alexa:  Oh nee... Jennie. 
  (Stilte) 
Jennie:  Hij heeft op zijn vorige school iets heel ergs gedaan. 
  Daarom moet hij in de pauzes bij juf Sanders blijven. 
Mika:  Hoe weet je dat? 
Jennie:  Ik weet dat gewoon. 

VRAGEN OVER DE SCENE 
- Wat vind jij ervan hoe de kinderen over Ahmet praten? 

In het verhaal van de voorstelling pesten sommige kinderen Ahmet, omdat ze 
denken dat hij een beetje anders is dan zijzelf. Ze zeggen zomaar dat er iets mis is 
met hem en verzinnen zelfs dingen over hem die niet waar zijn. Alexa en Mika 
vinden dat niet leuk en willen Ahmet graag helpen. 

- Wat kun jij allemaal voor manieren verzinnen hoe je Ahmet zou kunnen helpen?



3. TEKENOPDRACHT

Stel je voor dat Ahmet nieuw in jóuw klas komt… In deze opdracht ga je een tekening voor 
hem maken, zodat hij zich welkom voelt. Kies uit de volgende opdrachten of maak ze 
gewoon allebei als je zin hebt.

1) LEUK EN STOM 
Verzin drie dingen die je heel leuk vindt aan Nederland en twee dingen die je stom vindt. 
Die teken je allemaal op één blad. Dan weet Ahmet iets meer over het land waar hij komt 
wonen. 

2) WENS 
Wat zou jij wensen voor Ahmet? Teken je wens op een vel papier. Je kunt ook het gevoel 
van je wens proberen te tekenen, zonder dat je precies weet hoe dat eruit ziet. Misschien 
verzin je wel kleuren en nieuwe vormen die erbij passen. 

4. DOE-OPDRACHT: BOZE DANS

In de voorstelling zijn Alexa en haar vrienden boos over dingen die ze niet eerlijk 
vinden. Als kinderen uit de klas gemeen zijn tegen Ahmet of als volwassenen 
strenge regels maken.

Het mooie aan theater is dat er allerlei manieren zijn om je boosheid te laten zien, 
bijvoorbeeld met beweging. Soms kun je met een beweging meer vertellen dan met 
1000 woorden. Hieronder een opdracht waarmee jij dat kunt uitproberen.  

RECEPT VOOR EEN BOZE DANS 
Als je deze stappen volgt, heb je straks jouw eigen boze dans. 

STAP 1: Kies een boos muziekje. Misschien weet je gelijk welk liedje je wilt 
gebruiken. Anders kun je dit nummer gebruiken: ‘Slow Acid’ van Calvin Harris.

STAP 2: Kies uit de lijst.

Op de volgende pagina staat een lijst met beweegwoorden. Je kiest steeds een 
woord/regel uit de lijst en daar maak je jouw eigen (dans-)beweging bij. Welk 
beweegwoord je eerst doet en welk erna mag jij zelf bepalen.  
 
Als je 2 of 3 bewegingen hebt verzonnen, kun je die het beste al ‘aan elkaar 
plakken’. Als je dat stukje goed weet, maak je het langer door nog één beweging te 
verzinnen bij een nieuw beweegwoord. En dan nog één, enzovoorts.

 

https://www.youtube.com/watch?v=no1YHRhFr5A


LIJST MET BEWEEGWOORDEN
  - Draaien 
 - Kijk weg met je hoofd en loop er achteraan 
 - Beweeg vanuit je vuist  
 - Beweeg met een stamp 
 - Een beweging waarmee je je verplaatst
 - Duik in elkaar 
 - Een beweging met een schop 
 - Een beweging omhoog 
 - Een beweging waarbij je iets wegduwt 

STAP 3: Maak de dans soepel. 
Niet alle bewegingen passen zomaar soepel na elkaar. Heb jij momenten in je dans 
die nog niet soepel of logisch aanvoelen? Dan kan het helpen om er paar 
looppassen of een draai tussen te plakken. Of een eigen creatieve beweging die jij er 
mooi tussen vindt passen.  

STAP 4: Maak de dans precies op de muziek. 
Zorg dat de dans precies klopt bij de muziek/het ritme. Welk deel van de muziek wil 
je gebruiken? Hoe lang duurt elke beweging? Is het mooi om sommige bewegingen 
snel te doen en andere juist langzaam?

STAP 5: Experiment. Probeer eens andere muziek. 
Je kunt deze boze dans ook eens op verdrietige muziek uitproberen. Misschien moet 
je dan net sneller of langzamer dansen. 

Soms is het in een voorstelling extra mooi als de emotie van de muziek niet precies 
hetzelfde is als de emotie van de bewegingen – dan vertelt de dans een verhaal over 
boosheid én verdriet. Net zoals dat het verhaal van Ahmet een verhaal is over 
boosheid én verdriet…al is dat ook een verhaal dat over vriendschap gaat en hoe 
dat uiteindelijk alles overwint!

Succes en veel plezier! We zijn natuurlijk heel benieuwd naar de boze dansen die 
hier uitkomen. Je mag altijd je filmpje opsturen naar Hofplein via 
info@jeugdtheaterhofplein.nl of delen op onze socials!

https://www.youtube.com/watch?v=j1Ck42-_btY

