
INTRO 
	
	
Beste leerkracht,  
 
Op 12 april gaat een nieuwe voorstelling van MartHa!tentatief in coproductie 
met HetPaleis in première; DOUNIA B.  

Dounia B. is het meeslepend verhaal van een hedendaagse heldin. Ze woont in een 
toren aan de rand van de stad. Ze heeft cool voor twee en plannen voor drie. En 
vooral; ze heeft iets te zeggen. Over de stad. Over haar klas. Over een doodgewone 
dag in haar leven.  

Dit verhaal wordt verteld door één actrice (Evgenia Brendes). Dit toneelstuk is 
gebaseerd op verhalen van meisjes van het 4de en 5de leerjaar uit Antwerpse scholen 
(verzameld door Bart Van Nuffelen). Alle andere personages en heel haar wereld 
wordt weergegeven door een betoverende animatiefilm van Remy M. Ndow.  

En Remy heeft jullie hulp nodig. Om de animaties zo realistisch mogelijk weer te 
geven, zijn we op zoek naar kindertekeningen. Tekeningen van de personages die in 
de voorstelling aan bod komen. Dat zal de ervaring voor de kinderen tijdens de 
voorstelling waardevoller maken én de voorstelling zelf authentieker. 
 
Om de tekeningen te bekomen hebben we een lesverloop van 100 minuten gemaakt 
om met je leerlingen aan de slag te gaan. Uiteraard ben je vrij om bepaalde 
activiteiten weg te laten of aan te passen naar je klasgroep. Bij elke activiteit proberen 
we tips of suggesties te geven, ook deze zijn geheel vrijblijvend.  
 
Heb je nog vragen bij dit lesverloop of wens je nog meer uitleg over de voorstelling, 
dan mag je steeds contact opnemen met ons op joyce@marthatentatief.be. 
 
Veel plezier!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LESVERLOOP 
 

Opwarming (5’) 
De leerlingen wandelen door de klas/ruimte. Vooraf geef je een manier van 
begroeten op (telkens in een andere taal en op een andere manier). Als een leerling 
een andere leerling tegenkomt, begroeten ze elkaar op de manier die de leerkracht 
opgegeven heeft.  
 
Mogelijkheden:  
- hallo en hand schudden 
- bonjour en high five  
- salaam aleikum en buigen 
- hello en vuistje 
- ola en knuffelen 
- Kon’nichiwa en neuzeneuze 
- ... 
Tips: 
Voor meer inspiratie: http://archief.ondertussen.nl/lifestyle/hallo-zeggen-15-
verschillende-manieren-wereldwijd-waarop-mensen-elkaar-gedag-zeggen/ 
 
Suggestie: 
Laat de leerlingen zelf nog andere manieren bedenken. 
 
Basisemoties uitbeelden (15’) 
Teken een groot vierkant in de klas of op de speelplaats. Verdeel het vierkant 
vervolgens in 4 delen met in elk vak een basisemotie (blij, bang, boos, bedroefd). De 
leerlingen wandelen van vak naar vak en laten met hun lichaamsexpressie de 
emoties zien waar ze door wandelen.  
Herhaal deze oefening maar vervang de basisemoties door verwante emoties 
(verbijstering, opluchting, vijandigheid, trots). 

 
Leerjaar/ graad 

 
Werkvormen 

 
Duur 

 
Leergebied(en) 

 
4e – 5e – 6e leerjaar 

 
Coöperatief  
Kringgesprek 
Groepswerk 
Voorlezen 
Dramatiseren 

 
100 min. 

 
Nederlands, spreken 
Muzische Vorming, drama 
Muzische Vorming, beeld 



Suggestie: 
Koppel hier een (kort) klasgesprek aan om het verschil tussen basisemoties en 
verwante emoties te benoemen.  
Bijvoorbeeld: wat is het verschil tussen boos en vijandigheid? Hoe zie je dat aan 
iemand? Als je dat zou moeten weergeven in een stripverhaal, waar zou je dan 
aandacht aan besteden? 
 
 
Vertelpantomime (15’) 
Je vertelt een verhaal en de leerlingen beelden dit verhaal (in stilte) uit. 
 
‘Het is weer tijd om naar school te gaan. Je maakt nog snel je boekentas klaar. Je neemt het 
boek van de bibliotheek mee, want je wil daar nog wat in lezen. Steek het nog snel in je tas. Je 
loopt de trap af naar beneden. Je trekt je schoenen aan. Je doet je jas aan en je gaat naar 
buiten. De deur gooi je achter je dicht. Je wandelt naar de garage en neemt je fiets. Je springt 
op je fiets en je fietst rustig naar school. Je kijkt op je horloge. Oh, je hebt nog genoeg tijd, je 
moet je dus niet haasten. Het begint wel hard te waaien, je moet heel wat moeite doen om 
vooruit te komen. Je merkt een bushokje op. Dat is misschien wel de geschikte plaats om even 
in het boek te lezen. Je stapt van je fiets af. Je zet de fiets in het fietsenrek en sluit hem even. Je 
gaat zitten en je neemt het boek uit je tas. Dan begin je te lezen. Het is zo spannend dat je de 
tijd haast uit het oog verliest. Je schrikt van een bel. Daar fietst Gabriel voorbij, die zat vorig 
jaar bij je in de klas. Je zwaait hem even na. Je kijkt op je horloge. Oei, nog 2 minuten en 46 
seconden en dan begint school. Je propt snel het boek in je boekentas, je rent naar je fiets, doet 
het slot open en fietst zo snel als je kan naar school. Hijgend kom je op school aan. Je zet je 
fiets snel in het fietsenrek en loopt snel naar de turnzaal. Je komt hijgend aan. Je trekt de deur 
open en je ziet nog net dat Sandra een luciferdoosje boven Farida’s kleren houdt. Je kijkt woest 
naar Sandra. Je gooit je boekentas snel in de hoek en loopt naar haar toe. Onderweg duw je 
Elsje tegen de grond. Met een grote tijgersprong spring je op het luciferdoosje van Sandra af. 
Je trekt het uit haar handen. Je gluurt in het doosje om te kijken wat er in zit. Bah! Het zijn 
pissebedden! Vol woede grijp je Sandra bij haar nek en draai je het doosje met de pissebedden 
om boven haar hoofd. Plotseling zwaait de deur open. Je schrikt. Daar staat de meester…’ 
 
 

Suggestie: 
Herhaal deze oefening in kringopstelling. Elke zin wordt uitgebeeld door de 
volgende leerling. Blijf doorgaan tot het verhaal gedaan is.  
Variatie: het verhaal versneld lezen.   
 
 
 
 



Aanzet verhaal (15’) 
Lees de eerste bladzijden uit het boek Amira ‘de prinses komt thuis’ (zie bijlage). 
Laat de kaft nog niet zien. Na elk deel krijgen de leerlingen 3 min. de tijd om 
individueel een tekening/schets te maken bij wat ze net hebben gehoord.  
 

- ‘De reis was lang en zwaar.  
Mama en papa droegen mij over de bergen,  
verstopten me onder dekens en kleren, 
en hielden hun adem in bij iedere grens.  
Aangekomen in het nieuwe land heb ik drie dagen en drie nachten geslapen.’ 
 

- ‘En dan doe ik eindelijk mijn ogen open.  
De kamer ruikt een beetje naar thuis.  
Maar de geluiden die van buiten naar binnen dwarrelen zijn vreemd.  
Als een tijger spring ik uit mijn bed en in mijn kleren.  
‘De prinses is wakker!’ galmt papa’s stem door ons paleis.  
Neenee mama, niet dat jurkje, de prinses draagt dit jurkje.’ 
 

- ‘Want het is een belangrijke dag vandaag!  
In dit nieuwe land gaan prinsessen helemaal alleen naar school.  
Dag mama!  
Dag papa!  
Ja mama, ik zal voorzichtig zijn.’ 
 

- ‘Dag nieuw land!  
Hier ben ik dan!  
Maak plaats!  
Ik ben een prinses en ik ga naar school.’ 

 
Tips: 
Laat de leerlingen tijdens het voorlezen het hoofd op de tafel leggen en de ogen 
sluiten om de verbeelding te stimuleren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personages vomgeven (50’) 
Lees nu de bladzijden opnieuw. Zeg tegen de leerlingen dat ze in groepjes een 
vervolg moeten verzinnen op het verhaal. Wie of wat komt er allemaal op het pad 
van Amira op (weg naar) school? 
 
Verdeel de klas in 5 groepen of laat de leerlingen zelf groepjes kiezen. Geef elke 
groep 1 of 2 personages waarmee ze aan de slag moeten. De leerlingen mogen hun 
fantasie de vrije loop laten gaan, de enige vereiste is dat de opgegeven personages 
aan bod moeten komen. Geef de leerlingen hier een 10-tal minuten voor. Ze hoeven 
hun verhaal niet neer te schrijven.  
 
De volgende opdracht is dat de groepjes de personages die ze gekregen hebben 
moeten verbeelden. De techniek en het materiaal is vrij te kiezen of door jou te 
bepalen (in termen van haalbaarheid). 
 
Geef hen hiervoor voldoende tijd. Laat tenslotte elk groepje hun vervolg voorstellen. 
 

PERSONAGES 
 
Teken VERA, een heel erg vriendelijke buurvrouw die heel erg scheel kijkt. Ze heeft 
een stapel pakjes vast (zo pakjes die met de post komen). 
 
Teken een DANSENDE COOLE JONGEN op een muurtje, of als je dat ook kan; een 
groepje coole jongens die aan het dansen zijn op een muurtje. 
 
Teken een VERVELENDE JONGEN die u aan het plagen is, of u de weg verspert op 
straat. Teken hem daarna ook nog eens dat hij heel lief, misschien zelfs een beetje 
verliefd naar u kijkt. 
 
Teken je KLEINE LASTIGE BROERTJE (maar je ziet hem wel heeel graag). Teken 
hem daarna ook een keer dat hij lacht. Een keer dat hij vecht met een ander broertje. 
Een keer dat hij erg schrikt. Een keer dat hij weent. 
 
Teken een GRIEZELIGE BOMMA zo een bomma waar je schrik van hebt, zo een 
bomma die 
liever zou willen dat jij niet bestaat, zo een echt onvriendelijke en gemene bomma 
 
Teken je PAPA drie keer; één keer dat hij heel blij is, één keer dat hij heel 
triestig is, één keer dat hij met zijn hoofd op tafel in slaap is gevallen. 
 
Teken MEESTER BART, hij is best streng maar ook lief als het moet. 
 
 



Teken HET SLIMSTE MEISJE VAN DE KLAS, ze weet het antwoord op elke vraag. 
 
Teken DE GROOTSTE WIJSNEUS VAN DE KLAS, hij of zij weet alles beter….denkt 
hij of zij. 
 
 

Suggestie: 
Als er een groepje snel klaar is, zou het fantastisch zijn moest je ze onderstaande sets 
nog laten verbeelden. Of misschien is er op een ander moment nog veel goesting om 
hier nog aan verder te werken?  
 
Teken HOGE WOONTORENS (grote appartementen) in de verte. 
 
Teken een STAD IN DE VERTE. 
 
Teken een STRAAT met ALLEMAAL HUIZEN. 
 
Teken een RIVIER die door een stad stroomt. 
 
Teken een HOGE WOONTOREN waar van boven uw papa naar u zwaait (jij staat al 
beneden). 
 
Teken alle MUREN van uw woonkamer, dus 4 tekeningen, van elke muur 1 
tekening. 
 

 

 
 
 
 
 



 BIJLAGE 
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De reis was lang en zwaar. 
Mama en papa droegen mij over de bergen,
verstopten me onder dekens en kleren,
en hielden hun adem in bij iedere grens.





Aangekomen in het nieuwe land heb ik 
drie dagen en drie nachten geslapen.





En dan doe ik eindelijk mijn ogen open.
De kamer ruikt een beetje naar thuis.
Maar de geluiden die van buiten naar binnen dwarrelen zijn vreemd.

Als een tijger spring ik uit mijn bed en in mijn kleren.
‘De prinses is wakker!’ galmt papa’s stem door ons paleis.
Neenee mama niet dát jurkje, de prinses draagt dít jurkje.



Want het is een belangrijke dag vandaag!
In dit nieuwe land gaan prinsessen helemaal alleen naar school.





Dag papa!
Dag mama!
Ja mama, ik zal voorzichtig zijn.





Dag nieuw land!
Hier ben ik dan! 
Maak plaats!
Ik ben een prinses en ik ga naar school.

Voor mij een sappige peer vandaag.





Oei, dat vindt de meneer niet goed.





Ik wil dat iemand de prinses opraapt!





Raar nieuw land,
waar ik mezelf opraap van de grond,
waar de bladeren letters schrijven in de lucht,
waar de tram zonder de prinses vertrekt.



We rijden rinkelend door de stad.
In mijn hoofd tuimelen vragen.

Waarom zwijgt iedereen?
Waarom staat niemand op voor mij?
Waarom wordt het buiten donker in plaats van licht?

Waarom poetsen koningen hier de straten? 
Waarom hebben de vogels geen kleur? 
Waarom verstaat niemand wat ik zeg? 

En vooral;
Waarom is er niemand blij 
met een echte prinses aan boord? 





Of denken ze hier in dit donkere land 
dat ik maar een gewoon meisje ben? 

… en geen prinses.

De school.
Nee, ik wil niet naar school.





Een lieve juf troost me
en brengt me naar mijn klas.

Hoe heet je?
Amira!
Dat is een mooie naam.

In de klas gebruikt de juf woorden die ik niet versta.
Maar ik hoor mijn naam.
Amira.

De juf vertelt over het land waar ik vandaan kom.



Nieuwe prent





En dan begint de les.
En alles is weer zoals het hoort.
Er is één juf voor de kinderen
en één juf voor de prinses.





Op het einde van de dag
zingen de kinderen een lied voor mij
en ik krijg een kroon. (die knelt een beetje)

In een vrolijke stoet
brengen de kinderen me naar buiten.

Ik versta niet wat ze zeggen,
maar ik begrijp wat ze bedoelen. 
En dat is genoeg.

Morgen kom ik terug!





We rijden rinkelend door het nieuwe land.
En er is plaats voor de prinses.



‘De Prinses is thuis!’ roept papa als ik de deur open doe.



Ik wil vertellen
over de juf speciaal voor mij, 
maar mijn mond kan alleen nog geeuwen.

Ik wil tonen
hoe de kinderen liepen in een stoet
maar mijn benen kunnen me niet meer dragen.

Ik wil nog …





Maar mama fluistert van ergens heel ver weg:
‘Sst, prinsesje, slaap nu zacht.
Morgen stap je weer de wereld in.’
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Dag nieuw land!
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Maak plaats!
Ik ben een prinses op weg naar school.

Een prachtig prentenboek over hoe kinderen 
van vluchtelingen hun nieuwe land ervaren.


