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Over Bach, Beethoven, Brahms en pesten enzo…..
‘Wat hebben ze toch tegen mij? Kan ik het helpen dat ik van klassieke muziek houd? En
nu ben ik ineens die loser, alleen om dat ik anders ben..?’
Een kind in de klas dat anders is, zich anders kleedt, bijvoorbeeld van andere muziek
houdt, kan door de rest van de klas gezien worden als anders en loopt het risico om
gepest te worden. Iedereen moet leren dat anders zijn gewoon is en het is belangrijk te
weten dat je gewoon jezelf mag zijn.
Iedereen is anders en toch hetzelfde, daar legt Briza de nadruk op. Muziektheater Briza
gaat met deze voorstelling de strijd aan met pesten, nog steeds een groot probleem op
scholen en in levens van kinderen. Briza kan wellicht met dit programma een kapstok
bieden om pesten meer bespreekbaar te maken. De voorstelling wordt gebracht met
humor, klassieke en popmuziek.
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Voor wie is de theater-muziekvoorstelling

De voorstelling richt zich op leerlingen van groep 5-6 en 7-8 van het primair onderwijs.

Speelperiode

Vanaf maart 2018 tot en met juli 2019
Bij welke leerlijn sluit de voorstelling aan
De voorstelling sluit aan bij zowel de muziekleerlijn als de interdisciplinaire leerlijn, de
voorstelling is een mix van muziek, theater, film en multimedia.
In welke aandachtsgebieden passen de doelstellingen van het project?
kunst, cultuur, onderwijs, maatschappij en samenleving
Bij welke kerndoelen sluit het project aan?
Mens en samenleving
- 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
henzelf en anderen
- 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen.
Kunstzinnige oriëntatie
- 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Nederlands
Kerndoel 1, 9, 12
Welke leerlijnthema’s- en disciplines?
identiteit, verhalen, muziek en interdisciplinair
Welke deelthema’s?
vriendschap, pesten, leren samenwerken/samenleven
Wat maakt het project bijzonder?
De voorstelling speelt zich af in een klaslokaal, de situaties die zich voordoen rondom pesten
kunnen heel herkenbaar zijn, leerlingen leren dat iedereen zichzelf mag zijn en dat pesten heel
vervelend en naar is voor iedereen.
Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit verschillende elementen:
•
(deze) instructiebrief voor de leerkrachten;
•
werkblad voor de leerlingen.
Lessuggesties voor op school
Het is aan te raden het lesmateriaal te behandelen met de groep. De leerlingen zullen hierdoor
goed voorbereid zijn en de voorstelling daarna beter verwerken.
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Hoofdthema’s van de voorstelling en het lesmateriaal
1.
Pesten
2.
Vriendschap
3.
Waarom je elkaar niet moet pesten en buiten sluiten.
Doel van het project
Een bijdrage leveren aan het geven van meer zelfvertrouwen, meer respect en
tolerantie naar elkaar.
‘Iedereen is anders, maar toch hetzelfde’ is de belangrijke boodschap.
Briza wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zodat zij als 		
toekomstige jongeren beter in de samenleving kunnen participeren.
met muziek, liedjes, bewegingen (dans) en sketches wordt ook de interesse voor 		
cultuur en kunst gewekt.
Didactische elementen
Bij het maken van de voorstelling en het lesmateriaal zijn de volgende didactische elementen
opgenomen:
de leerling krijgt basisvaardigheden aangeboden op het terrein van waarneming, 		
verbeelding, conceptualisering en analyse, de leerling ontwikkelt deze
		
vaardigheden via receptie, reflectie en productie;
de voorstelling draagt bij aan taalbeheersing, aan ontwikkeling van muzikale
creativiteit, aan de ontwikkeling van cultureel burgerschap en (cultureel) 			
zelfbewustzijn.
Bijzondere muziekinstrumenten uit de voorstelling
• Elektrische gitaar
• Elektrische Viool
• Viool
• Keña (Incafluit)
• Dwarsfluit
• Tamboerijn
• Keyboard
• Lepels
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Achtergrondinformatie
Boeken te leen bij de (Centrale) Bibliotheek te Den Haag
Kijk ook op www.bibliotheekdenhaag.nl
Thema’s: vriendschap, pesten en buitensluiten
Vriendschap
Hoe overleef ik………..met/zonder vrienden, Francien Oomen, 12+ jaar
Hoe overleef ik….(zonder) vriendschap &liefde, Francien Oomen, 12+ jaar
Vrienden, (De Kijkdoos), Isabelle de Ridder vanaf 7 jr.
Pesten
• Pesten, Irene Heim, 4 tot 8 jr
• Pesten, Elisabeth Raum, ca. 12 jr
• Pesten, Bruce Sanders, vanaf ca. 9 jr
• Pest jij ook? Veronique Renting, vanaf ca. 5 jr
• Bang, Erin Frankel, 7 tot 9 jr
• Geweld op school, Manuel Armas Castro, vanaf ca. 12 jr.
• Joost wordt gepest, Joost van der Leij, ca. 11 tot en met 13 jr
• Wat doe je tegen pestkoppen, Nikki Daly, ca. 4 t/m 6 jr
• Pesten, Stop! Veronique Puts, ca. 6 t/m 9 jr
• Plagen, Celeste Snoek, vanaf ca. 4 jr
• Pesten of gepest worden, Rosemary Stones (voor de docent)
• Pesten, Wat vind jij? Trix van Dugteren, ca. 10 t/m 13 jr
• De survivalKID pesten, Luc Descamps, 10 t/m 12 jr
• Een vuurspuwend monstertje, Luk Depondt, 6 t/m 8 jr
• Sociale media voor kids, Cesar Cleijn (veilig en plezierig op internet vrienden maken) 9 t/m 13
jr
Voor de docent
• Pesten of gepest worden, Rosemary Stones
Websites en cd, dvd
Conflicten, groot en klein
http://www.kidstegengeweld.nl/ Deze kindersite geeft informatie over wat je kunt doen tegen
agressie en geweld, van pesten tot vechten. Een oproep aan kinderen om er wat aan te doen.
Op deze website vind je alle informatie over KidsTegenGeweld, Kids Clubleden, KidsTeams en
ideeën voor projecten op school of in de buurt...
E-mail: info@kidstegengeweld.nl
Telefoon: 071 - 367 22 00.
http://www.pesten.nl/informatie-over-pesten/
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De MUZIEK voorstelling
3 B’s
De hoofdpersoon van het verhaal heet Johan en komt uit Zuid-Korea, hij houdt van klassieke
muziek en speelt viool, hij wordt gepest door kinderen uit zijn klas. Dat pesten gebeurt ook
op de mobiele telefoon. Doordat Johan op een bepaald moment besluit om de juf in te lichten
over het pesten gaan ze dit in de klas met elkaar bespreken. Op een beeldscherm tijdens de
voorstelling verschijnt een anti-pest protocol.
De leerlingen zitten in laatste jaar van de lagere school en gaan een eindmusical maken. Johan
wordt uiteindelijk gelukkig weer geaccepteerd zoals hij is en speelt een prachtig muziekstuk
tijdens de musical op zijn viool.
De 3 B’s staan voor Bach, Brahms en Beethoven. Van deze componisten wordt tijdens de
voorstelling muziek gespeeld.
Om even te lezen
Liedjes en gedichtjes uit de voorstelling om alvast te oefenen met de klas:
Wat zou er gebeuren
Als we allemaal hetzelfde zouden zijn
Was er dan geen anders
Geen dik, of dun
geen zwart, of wit,
geen groot geen klein

Wat zou er gebeuren
als we allemaal hetzelfde zouden zijn
Ik denk vrij weinig
Het wordt een saaie boel
Zonder diversiteit

Allemaal gelijk
Allemaal gelijk

Allemaal gelijk
Allemaal gelijk

Wat zou er gebeuren
Als we allemaal hetzelfde zouden doen
Was er dan geen ruzie
Geen goed of fout
ik tegen jij
alleen maar wij
Allemaal gelijk
Allemaal gelijk
heb ik een nieuwe trui
Draagt de hele klas hem ook
Zelfs de meester heeft hem aan
Jij vertelt een mop
Maar die ken ik dan dus al
Nou zo is de lol er af
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Kringgesprek met de klas
Ga na afloop van de voorstelling met de leerlingen in een kring zitten om te bespreken wat ze
hebben gezien. Vragen die je kunt stellen (zie ook de bijlage “Beantwoord de volgende vragen
over anders zijn en normaal zijn.” om eventueel uit te delen in de klas):
• Wat vonden ze van de voorstelling?
• Wat hebben ze er van begrepen?
• Welke muziek vonden ze het mooist?
• Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
• Waarom worden kinderen gepest? Om welke redenen?
• Wie doen er mee tijdens het pesten? (degene die wordt gepest, de pester en de
meelopers).
• Hoe worden kinderen gepest? (buitensluiten, uitlachen, pesten met woorden, door
vervelende dingen te zeggen, geweld gebruiken, achtervolgen, afpersen (geld geven of
snoep), en digitaal (via mobiel en internet).
• Wordt er hier in de klas ook wel eens gepest? Wil je hier iets over vertellen? Zo ja, hoe
kunnen we dit samen oplossen?
• Hoe zorg je met elkaar voor een fijne sfeer in de klas, waarbij iedereen zichzelf kan zijn?
• Bespreek het pestprotocol.
Pestgedrag in de klas
• Meld je klas aan bij Kids tegen geweld http://www.moed.nl/kinderen/kids_tegen_ 		
geweld/
• Praat met elkaar over pesten.
• Accepteer dat iedereen anders is en hierdoor uniek.
• Je bent veel stoerder als je nee zegt tegen pesten en niet meedoet.
• Help elkaar om op een leuke manier met elkaar om te gaan.
• Lach met elkaar en niet om elkaar.
• Geef elkaar een compliment als je vindt dat iemand iets goed doet.
• Help de ander door naast hem of haar te gaan zitten, of te spelen als je ziet dat iemand
alleen is.
• Als er iets is vertel het altijd aan de juf of meester of aan je ouders.
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10 tips tegen pesten
1 Praat veel met elkaar over pesten
2 Je bent stoerder als je nee zegt en niet meedoet met pesten
3 Als er iets is vertel het altijd aan je juf, meester en ouders
4 Probeer jezelf te verplaatsen in degene die wordt gepest
5 Zet geen groepjes tegen elkaar op, maar zoek elkaar op
6 Stop uitsluiten, discrimineren, roddelen met woorden, briefjes, internetten of telefoon
7 Chanteren en (be) dreigen doen wij niet, ook niet fysiek. Stoeien mag, vechten niet.
8 Kom voor jezelf op, geloof in jezelf en laat niet over je heen lopen
9 Help een gepest kind en sluit nooit iemand uit
10 Lach met elkaar en niet om elkaar.
Tips voor kinderen tegen digitaal pesten
1 Praat er met iemand over en vraag om hulp.
2 Blijf rustig en reageer niet op de provocaties.
3 Sla al het bewijs op en maak foto`s of maak er een print screen van.
4 Neem contact op met de politie als het cyberpesten door blijf gaan.
5 Zet NOOIT persoonlijke informatie online.
6 Denk goed na als je foto`s online zet.
7 Verander regelmatig je wachtwoord.
Spelletje in de kring (op een positieve manier naar elkaar kijken):
Ga zitten in een kring, iedere leerling zegt om de beurt iets positiefs over zijn/haar buurman/
buurvrouw:
Ik ga op reis en met mij mee gaat ‘Jeroen’ want hij kan goed de weg vinden, mijn buurvrouw
‘Marieke’, want zij kan goed zingen etc. Net zolang tot de kring rond is. Het leukste is als alles
wordt onthouden en herhaald, maar als dat te moeilijk is, dan zeggen de leerlingen alleen het
ene zinnetje over de buurman of buurvrouw.
Voor
1.
2.
3.
4.
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de 1e opdracht op het werkblad is nodig
A4 papier iets dikker dan printpapier
Tijdschriften (laat ze meenemen van thuis)
Of laat de leerlingen van te voren bedenken waar ze een plaatje(s) vandaan kunnen
halen
Potloden om te kleuren en tekenen
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Colofon

Muzikanten

Educatief materiaal
Samenstelling lesbrief een leerlingenwerkblad:
Sandra Bal
Vormgeving, illustraties: Bruna da Silva
Gerage
(Grafisch Lyceum Rotterdam)

Frank de Vries: gitaar, spel en zang

Voorstelling
Idee en artistieke leiding: Jan Erik Noske,
Yvette Olof
Script: Yvette Olof
Regie-adviezen: Freya Ligtenberg
Composities en arrangementen: Jan Erik
Shakira Wardenaar: spel, zang en dans
Noske, Frank de Vries en Michael vd Helm
(rap)
Contacten scholen: Jacqeline vd Meulen
Gregory Van Houttem: percussie,
Zakelijke leiding: Jan Erik Noske
zang en spel
PR/Marketing: Sjimmie Trappenburg
Lichttechniek: Jorick vd Meijs, Michael vd Helm
Geluidtechniek: Jaap Vis
Filmpjes: Bruna da Silva, Jorick vd Meijs
Dekor/requisieten: Briza en Sven Jagai
Yvette Olof: zang en spel

Jan Erik Noske: dwarsfluit,
keyboard, zang en spel

Jennie Hidding: spel, zang en dans
Johan Olof: viool, zang en spel
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Leerlingenwerkblad
Maak een vrolijke kaart voor een leerling uit jouw
klas!
Je gaat voor een leerling uit jouw klas een kaart maken, zorg ervoor dat
iedereen een kaart krijgt, dus neem bijvoorbeeld steeds de klasgenoot die
naast je zit. Op de achterkant van de kaart schrijf je de naam van de
leerling en drie positieve dingen over hem of haar.
Bijvoorbeeld, Je bent goed in sporten, je bent aardig, je ziet er leuk uit.
Vervolgens ga je de voorkant versieren, je kiest iets uit dat past bij de
leerling voor wie je de kaart maakt, houdt hij of zij van sport dan maak je
een collage met sportplaatjes, houdt de leerling van muziek, dan maak je een
collage met muziekinstumenten een popband etc. (een collage kun je maken
door plaatjes uit te knippen en op te plakken in een vorm die jij mooi vindt,
je kunt er ook iets bij schrijven of tekenen). Geeft de kaart aan degene voor
wie je het maakt, zo maak je elkaar vrolijk en blij!
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Leerlingenwerkblad

Leerlingenwerkblad
Beantwoord de volgende vragen over anders zijn en
“normaal” zijn
1. Wanneer vind je dat iemand anders is?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Vind je het erg als iemand anders is? Zo ja, waarom vind je dat?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Ben jij zelf anders, heb jij zelf iets dat anders is?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Wat is eigenlijk “normaal” zijn?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Wanneer ben je dat?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. Hoe zou het zijn als we allemaal “normaal” zijn?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. Wat kun je doen om er voor te zorgen dat anders zijn “normaal” wordt?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

