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DE GROENSTE LESBRIEF EVER 
 

TOELICHTING LESBRIEF
Jullie gaan met de klas naar De groenste voorstelling EVER van Jeugdtheater Hofplein. In deze 
lesbrief zitten losse onderdelen die in één of twee lessen voorafgaand aan én één les na afloop van 
de voorstelling met de klas behandeld kunnen worden. De voorbereiding en de verwerking zorgen 
voor een completere theaterervaring en bieden de mogelijkheid het groene thema meer uit te 
diepen. Binding met het onderwerp vergroot het kijkplezier. Het staat je vrij om de opdrachten zo 
veel mogelijk naar je eigen hand te zetten of een deel ervan te kiezen.  

ACHTER DE GROENSTE VOORSTELLING
De groenste voorstelling EVER is bedacht door regisseur Job Raaijmakers. Hij merkt dat er veel is 
veranderd in het denken over duurzaamheid: “We kunnen niet om de effecten van CO2 en de 
opwarming van de aarde heen. Overal op de wereld heeft de mens op een of andere manier een 
negatieve invloed; denk aan troep in de zee, uitstoot van fabrieken, verdwijnen van natuur of 
dieren, noem maar op. De politiek zal veranderingen doorvoeren in landbouw, vervoer en 
energiegebruik. Alle landen op de Klimaattop in Glasgow zeggen de ernst van de situatie in te zien 
en het lijkt erop dat dit het moment is dat we collectief gaan veranderen.”  Het leek Job een leuk 
plan een speelse en verwarrende voorstelling te maken waarin het publiek een groene spiegel 
wordt voorgehouden. En wat vindt het publiek? Wat vind jij en wat heb jij ervoor over? Kunnen we 
een wereld creëren waarin we niet ten koste van de natuur en andere dieren leven? Of is het 
allemaal niet zo erg als media ons melden…?  
 
DE VOORSTELLING
Zestien energieke pubers werken mee aan deze voorstelling. Onder begeleiding van regisseur Job 
en regieassistent Silke Lieuwma maken ze theater vanuit het groene thema. Scènes schrijven, 
improviseren, zelf dans maken, beelden creëren: elke repetitie hebben ze iets gemaakt. Alle scènes 
zijn aan het einde aan elkaar geplakt en zo wordt deze voorstelling gemaakt: niet als één verhaal 
maar als een bonte mengelmoesvoorstelling. Dit is anders dan werken met een bestaand 
toneelstuk. De regisseur begon met lege handen en nu is er een nieuw toneelstuk. Daarin zitten 
persoonlijke teksten van de spelers, veel beweging, decor, kostuums, licht en muziek. Maar één 
ding heeft het materiaal gemeen: het is groen... 

WAT IS GROEN? 
Vaak bedoelen we met groen: de natuur. Maar groen staat ook voor duurzaam. Een groene 
aankoop of een groene keuze betekent dat er rekening met het milieu wordt gehouden. Er zijn veel 
dingen waarvan we weten dat het veel CO2 oplevert en van teveel CO2 warmt de aarde te snel op 
en… verdwijnt Nederland misschien wel onder zee. Heb jij enig idee hoeveel jij gebruikt? Vervoer, 
dingen kopen, energie- en watergebruik thuis, eten, vakantie, kleding... Alles wat je gebruikt kun je 
groen doen, of niet? 

 



VOORBEREIDENDE OPDRACHTEN VOOR IN DE LES

In deze spotify speellijst staat groene werkmuziek rond de voorstelling; wie weet leuk tijdens het 
werken. 
 
OPDRACHT 1 - JIJ EN GROEN 
Klassikale opdracht | 20 minuten | schrijven en tekenen
Uitdelen in de klas: per persoon een gerecycled A4’tje (horizontaal).

                        - Deel het A4’tje in drieën
   - Schrijf links vijf groene dingen op die jij al doet
   - Schrijf rechts vijf dingen die je doet die niet groen zijn
   - Teken in het midden jezelf en hoe groen jij bent 
   - Bespreek in tweetallen. Schrijf nu met groene stift een groen compliment en    
      een groene tip op het A4tje van de ander…

OPDRACHT 2 - HET GROENSTE DING VAN DE KLAS 
Groepjes van 4 / 5 |  15 minuten | beeldend

1) Ga met je groepje op zoek naar wat jullie het ‘groenste ding’ van de klas vinden. 
            Let op: het hoeft niet de kleur groen te hebben om het groenste te kunnen zijn…
2) Verzin nu met je groepje een manier hoe je het gekozen ding in het zonnetje kunt        
            zetten. Maak er bijvoorbeeld een kunstwerk van, een kort dansje of schrijf samen 
            een liefdesgedicht of een vreemde rap voor het groenste ding. 

OPDRACHT 3 - GROEN DOEN 
In groepjes van 5 á 6 | 20 - 60 minuten |  thema-project

Toen de spelers van De groenste voorstelling EVER dit filmpje van Greta Thunberg hadden 
bekeken, vroeg de regisseur wat ze zelf konden doen. De spelers hebben toen tijdens een repetitie 
ervoor gekozen om troep op te ruimen van de straten in Rotterdam. Bekijk hier het filmpje. 
 
We kunnen wel praten over groen gedrag, maar wat zouden jullie VANDAAG nog kunnen doen?  
 
1)  Wat kan er in de school groener? Bespreek in groepjes en verzin een plan. 
 
Bijvoorbeeld:  
- Ligt er vuil rond de school?  
-Wordt er zuinig met water en papier omgegaan? Wat kun je daaraan verbeteren? 
-Heb je ideeën hoe jullie dingen in de klas milieuvriendelijker gaan doen? 
-Staan er plantjes in/rond de school? 

Zorg dat er een haalbaar plan voor die dag kan ontstaan. Iets wat 
jullie als klas kunnen doen, wie weet wel heel veel… Wissel uit met 
de groepen. Als je iets hebt kunnen doen: geweldig! Als je niets 
hoefde te doen, omdat jullie al de groenste school EVER zijn… 
Ook geweldig!

https://open.spotify.com/playlist/6lGLJG22NYZgCuREXUzq1h
https://youtu.be/KAJsdgTPJpU
https://www.youtube.com/watch?v=n3LI5h3Wlcg&feature=youtu.be


 

2)  Wat kunnen jullie thuis groener doen? Bespreek in je groepje een haalbaar doel af.  
 
Denk aan: Troep opruimen op weg naar school. 
Stoppen met vlees eten of een week samen met je gezin stoppen. Maximaal vijf minuten douchen 
(en je ouders ook!) of durf je zelfs koud te douchen? De verwarming een halve graad omlaag?  

Niets verspillen aan eten, niets mag de prullenbak in. Een week lang geen spullen of plastic kopen? 
 
OPDRACHT 4 - GROEN TEKSTJE
Solo of duo | voordracht met de groep

Schrijf op een gerecycled papiertje een persoonlijke tekst van vier regels die begint met:
“Ik ben groen als …”

Lees alle teksten als één grote tekst achter elkaar voor. Zodra een leerling klaar is met lezen, gaat 
de ander meteen door. 
 
OPDRACHT 5 - GROENE FILOSOFIE
Kringgesprek | tussen 20-30 min

Filosoferen is het fijnste in een kring, hoe ingewikkeld dat soms ook is om te organiseren. 
 
Schrijf onderstaande vijf stellingen op het bord. Kies met de klas één stelling uit waar jullie het 
over gaan hebben. Bij filosofie is het van belang dat de docent gespreksleider is en doorvraagt hoe 
iemand tot een gedachte is gekomen, probeer er geen oordeel over te hebben, maar vraag aan de 
groep wie wil reageren. Is iemand het ermee eens of denkt iemand er anders over? In de groep kan 
ook iemand worden aangewezen die soms samenvat of belangrijke gedachten op het bord schrijft.

Stelling 1 Ik kan niets doen, want het zijn de grote bedrijven die vervuilen.
Stelling 2 Als snoep slecht is voor de wereld, stop ik meteen met snoepen.
Stelling 3 Er zijn te veel mensen die in luxe willen leven, dus de aarde gaat verliezen. 
Stelling 4 Vlees eten is asociaal.
Stelling 5 Geld staat altijd tegenover groen.

OPDRACHT 6 - ONGROENE ONGEIN
Groepjes van 5 | drama | maken, spelen, presenteren 

Maak in groepjes van maximaal vijf een scène over jullie ongroenste onderwerp.
Wat is totaal niet duurzaam, verantwoord, natuurlijk? Hoe kun je het zo ongroen mogelijk maken? 
Mag met of zonder tekst. Zorg voor conflict in je scène en maak een passend einde. Hou het kort en 
krachtig! Presenteer aan het einde de scènes aan elkaar. 
 



NAGESPREK NA DE VOORSTELLING

 
VERKENNINGSLES
Jullie hebben de voorstelling gezien. Nu kunnen jullie in kleinere groepen de volgende vragen 
bespreken. Zo komt iedereen aan het woord. Aan het iende kan klassikaal een korte samenvatting 
per groepje worden gegeven. 
 
Vragen voor het nagesprek:
- Wat is je het meest bijgebleven?
- Waarom denk je dat de regisseur voor deze vorm heeft gekozen? 
- Waarin verschilde de voorstelling met theater dat je eerder hebt gezien? 
- Waren er dingen die je niet snapte? Heeft iemand in de groep daar gedachten over? 
- Wat heb je gezien in de vormgeving: decor en kostuums? 
- Welke muziek zat er in?
- Had je alles goed in de quiz? Was je verrast? 
- Aan wie zou je deze voorstelling aanraden en waarom? 
-  Als er een Groenste voorstelling 2 komt, wat zou daarin aan bod moeten komen? 
 
Terugkomend op veranderingen in de klas, thuis of nog verder: wat zou je naar aanleiding van de 
les en de voorstelling wel willen veranderen? Wij horen graag over wat er is besproken in de klas.



AFDELING EDUCATIE

Jeugdtheater Hofplein vindt cultuureducatie essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Cultuureducatie helpt kinderen betekenis te geven aan de wereld om hen heen. Hoe 
ervaren zij hun eigen leven, met welke blik kijken zij naar de wereld en hoe doen anderen dat? 
Een sterk ontwikkeld cultureel bewustzijn helpt kinderen en jongeren om met een open, 
respectvolle en verdraagzame houding in het leven te staan.

De afdeling educatie ontwikkelt bij veel Hofpleinproducties een passend educatief programma: 
lesbrieven, voor- of nagesprekken en workshops. Je vindt het aanbod van dit seizoen op 
www.jeugdtheaterhofplein.nl/educatie.

Ons programma bestaat uit zowel voorstellingen op school als voorstellingen in het theater. Ook is 
het mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen tijdens een backstage tour in het 
Hofpleintheater. Naast het voorstellingsaanbod adviseren wij je graag over theaterworkshops 
(spel, zang en dans) bij jou op school. 

Vind je het belangrijk om jouw leerlingen een doorlopende leerlijn theater aan te bieden, die 
aansluit bij de visie van jouw school? Wij leveren maatwerk en luisteren graag naar jouw wensen.

Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Hartelijke groet,

Annelies, Danilo, Katinka, Maaike & Waldemar
Team Educatie Jeugdtheater Hofplein

010 – 754 00 15
educatie@jeugdtheaterhofplein.nl 

http://www.jeugdtheaterhofplein.nl/educatie
http://educatie@jeugdtheaterhofplein.nl

