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Beste docent,

Binnenkort ga je met je klas(sen) naar de theatervoorstelling Boer Boris 
is de baas in het theater.

Al 10 jaar lang beleeft Boer Boris – in talloze boeken – avonturen op 
en rond zijn boerderij. In Boer Boris is de baas komen de bekende 
tekeningen van Philip Hopman en de fantasievolle teksten van Ted van 
Lieshout nu ook op het toneel tot leven.

Wij zijn blij om met Boer Boris is de baas voor jullie leerlingen 
te mogen spelen. Met veel plezier sturen wij jullie deze lesbrief, 
waarin je verschillende opdrachten kunt vinden aan de hand van de 
thema’s boerderij, duurzaamheid, samenwerken, tellen en dieren ter 
voorbereiding op de voorstelling en met verwerkingsopdrachten. Je 
kunt zelf kiezen welke opdrachten of thema’s je het meest aanspreken 
of op jouw groep aansluiten. Misschien is dit de eerste keer dat de 
kinderen een theatervoorstelling bezoeken? Om het theaterbezoek zo 
fijn mogelijk te laten verlopen, bespreken we in deze lesbrief een aantal 
punten die je bij de voorbereidingen in gedachten kunt houden en die je 
met alle docenten en ouders kunt bespreken.

Wij wensen jullie veel plezier met de voorbereidingen en met de 
voorstelling zelf. Deze lesbrief is slechts een handvat. Natuurlijk is er 
ruimte voor eigen creativiteit. 

Voor meer informatie over ons en de voorstelling kijk op
https://vanaf2.nl/voorstellingen/boer-boris-is-de-baas/ of 
scan de Qr-code. 

Hartelijke groeten,
Namens het hele team van Boer Boris is de baas.

“Wie is er hier de Baas? 
Jij niet, pas op, afblijven, kijk uit! 

Waarom zat je nou daaraan, waarom? 
Wie is er hier de baas? 

Ja, nou is het stuk, helaas.”

Inform
atie

Voorstelling
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DE VOORSTELLING
Voorbereiding
Voor de lagere klassen heeft de voorbereiding vooral als doel om te prikkelen en 
nieuwsgierig te maken. Net zoals bij een naderend bezoek van Sint en Piet of de 
verjaardag van de juf of meester. Je kunt de kinderen vertellen dat ze naar een 
theatervoorstelling gaan. Misschien zijn er kinderen die al eens naar een voorstelling 
zijn geweest en kunnen zij erover vertellen. Of je zou het kunnen vergelijken met een 
uitgebreidere week-, maand- of jaarviering, die de school wellicht heeft in de aula?
Het is belangrijk om te vertellen waar jullie de voorstelling gaan bekijken. Hoe gaan ze 
ernaartoe? Wie gaan er allemaal mee, zijn papa en mama er ook bij of gaan ze alleen met 
de meester of juf en of klassenassistent?

Introductie
Er zijn veel prentenboeken van Boer Boris, misschien kent een leerling wel een Boer Boris 
verhaal. Dit zou klassikaal kunnen worden besproken; wat vond de leerling ervan? Wie 
was zijn of haar lievelingspersonage? 

Ook kan de voorstelling worden geïntroduceerd aan de hand van een van de thema’s: 
boerderij, duurzaamheid, samenwerken, tellen en dieren. 

Bijvoorbeeld bij het thema boerderij; er kan met de klas worden besproken wat een 
boerderij is? Waar staat een boerderij? Is er wel eens iemand op een boerderij geweest? 
Of de klas kan als thuisopdracht een product meenemen wat van een boerderij komt. Aan 
de hand van verschillende producten zoals melk, groentes, fruit, eieren etc kan er een 
divers beeld ontstaan wat er allemaal van een boerderij komt en wat daarvoor nodig is. 

Bezoek aan de voorstelling
Voor
Wij hebben gemerkt dat hoe kinderen de zaal binnenkomen hun theaterervaring enorm 
kan beïnvloeden. Aandacht, rust en structuur werkt goed, dat is veilig en helpt de kinderen 
om geconcentreerd te gaan kijken. 
Misschien is er al een bepaalde routine bij een week-, maand- of jaarviering binnen de 
school wat zou kunnen helpen om de concentratie op te wekken. 

Tip: Zorg dat de kinderen voor de voorstelling naar het toilet zijn geweest. Het kan 
natuurlijk gebeuren dat er tijdens de voorstelling toch een leerling moet plassen. 

Tijdens 
Tijdens de voorstelling is het gebruik van mobiele telefoons en/camera’s niet toegestaan. 
Ook is het niet gewenst om te eten of te drinken tijdens de voorstelling.

Ieder kind beleeft de voorstelling anders en op zijn eigen manier, sommige kinderen 
kunnen makkelijk 50 minuten stil zitten waar anderen juist steeds moeten wiebelen. De 
kinderen wordt vaak wat gevraagd mee te tellen, dus ze hoeven niet muisstil te zijn. 

Na
Aan het einde van de voorstelling mogen de leerlingen uitgebreid applaudisseren voor de 
acteurs.  
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NAGESPREK Them
a’s: Boerderij & Dieren

Wanneer je met je groep naar de voorstelling bent geweest, kun je hier met de 
kinderen over napraten. Dit kun je doen als jullie weer in de klas zijn. Iedere 
beleving is belangrijk en verdient aandacht. Door uitwisseling van elkaars 
indrukken en ideeën kan dat weer een nieuwe blik op de voorstelling werpen en 
het kan verrijkend werken. 

Deze prikkelende vragen kunnen het gesprek starten:
Hoe kun je Boer Boris herkennen?
Wat vond je een spannend moment?
Hoe ziet de boerderij van Boer Boris eruit?

Als de kinderen na afloop hun ervaringen niet kunnen verwoorden betekent dit 
niet dat de voorstelling ze niet geraakt heeft. Daarom zijn hieronder concrete 
telvragen te stellen, van dieren of voorwerpen of gebrouwen. Bij bepaalde 
antwoorden als het een dier betreft kun je ook aan de klas vragen een 
dierengeluid te doen.

Hoeveel schuren heeft Boer Boris?     2 schuren
Hoeveel paarden heeft Boer Boris?    1 paard en 1 knol
Hoeveel vogelverschrikkers zijn er?    3 verschrikkers
Hoeveel machines heeft Boer Boris?    4 machines: 
een om te maaien, een om te oogsten, een om te graven en een zomaar
Hoeveel akkers zijn er op de boerderij?   5 akkers: Boer Boris 
verbouwt peentjes, aardappeltjes, bietjes, bloemkolen en preien
Hoeveel varkens heeft Boer Boris?    6 varkens
Waar heeft Boer Boris er 7 van?    Koeien
Hoeveel schapen heeft Boer Boris?    8 schapen
Hoeveel muizen heeft Boer Boris?    9 muizen
Hoeveel katten heeft Boer Boris?    1 kat
Hoeveel kippen heeft Boer Boris?    10 kippen en 1 
kuiken 
Hieronder nog andere thema’s die je kunt behandelen als vragen:
Wie werkten er samen in de voorstelling?  De technici en Boer Boris en alle dieren
Hoe bewegen de dieren op het podium?  Touwtjes die de technici aantrekken
Wat wordt er hergebruikt op het podium?   Bijna alle dieren en materialen 
Wat ging er stuk en moest er worden gerepareerd? De auto, de tractor en het schaap 
Hoe wordt het schaap gerepareerd?   Met het klosje rode wol.
Waarmee zoeken de technici de muizen?  Met een zaklamp in het donker
Heeft de muis de katten opgegeten?   Nee, want de technici hebben de 
muizen verstopt in de koektrommel. 
Waar verschenen de vliegende schapen?  Boven de auto en de boerderij
Hoevaak probeerde de technici zelf Boer Boris te zijn? 3 keer 
Boer boris heeft een boerderij en daar hoort? Iedereen bij! 

Naast de vragen die je aan de kinderen kunt stellen kun je ook andere dingen inzetten 
om de voorstelling met de kinderen te verwerken, bijvoorbeeld via beeldende, spel en/of 
samenwerking opdrachten. Deze zullen op de volgende pagina’s te zien zijn.
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TEKEN (EEN DEEL VAN) DE BOERDERIJ Them
a’s: Boerderij, Dieren & Tellen

Teken wat er op de boerderij van Boer Boris leeft of staat.

Als aanvulling op het nagesprek kan er ook getekend worden. Tevens kan 
de telopdracht hier wederom bij gebruikt worden (er vanuit gaande dat 
nog niet alle vragen zijn gesteld). Mochten de leerlingen het lastig vinden 
om te tekenen of willen ze in de dezelfde stijl als Boer Boris tekenen? Er 
zijn youtube tutorials waarin de illustrator van de boeken, Philip Hopman, 
stap voor stap uitlegt hoe de verschillende dieren te tekenen zijn. Er zijn 
zelfs video’s van dieren die niet voorkomen in de voorstelling. Hier een link 
naar het youtube kanaal:  https://www.youtube.com/watch?v=7Nc4nH1Y_
q4&list=PLG2lVaCEssa8zyjD2cO9Gw9UatFDCcc91 of scan de QR code ook 
kun je bij de zoekbalk van youtube boer boris tekenles intypen. 

Deze opdracht is op verschillende manieren in te vullen. Het kan op een blad 
met potloden, stiften of verf. 

Ook kan de gemaakte tekening weer worden uitgeknipt en in een doos worden 
geplakt zodat het kijkdoos idee uit de voorstelling terugkomt. Met lijntjes kunnen 
bepaalde voorwerpen of dieren bewegen, net zoals in de voorstelling. Dit eist 
echter wel veel materiaal en voorbereiding. 
Mocht het tekenen niet lukken maar lijkt het idee van een kijkdoos je wel leuk? 
Uitgever GOTTMER heeft een blad gemaakt waardoor het een kleurplaat is 
met verschillende dieren en Boer Boris om een eigen kijkdoos te maken. Deze 
is in de bijlage bijgevoegd.

Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen de kinderen ook buiten een 
stoepkrijt boerderij maken. Heeft iedereen een eigen veld waar dieren in staan? 
Of maken leerlingen in groepjes bepaalde scène of locatie na van de boerderij?

Youtube Tekenles
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REPAREEROPDRACHT Them
a’s: Boerderij, Duurzaam

heid & Sam
enwerken

“Een schroefje hier, een moertje daar.
Repareren, dan wordt ie veel beter dan ie 

was”

In de voorstelling worden diverse dingen gerepareerd. Bij deze opdracht is 
het ook zover. Alle voertuigen van Boer Boris hebben het begeven en de 
leerlingen kunnen deze repareren door een nieuw voertuig te maken. Dat kan 
op twee manieren: alleen of in een tweetal.  Ook zijn de delen op verschillende 
manieren aan elkaar te hechten: met behulp van touw, lijm of plakband. De 
leerlingen kunnen kiezen om een bekend en herkenbaar voertuig te maken of 
ze kunnen ervoor kiezen om een heel nieuw voertuig te maken. Tip: Met behulp 
van een splitpen kunnen de wielen of andere onderdelen ook echt draaien.

Benodigdheden:
Bijlage
Iets dikker papier om op te printen (minimaal 160 grams).
Schaar
Prikpen en mat (optioneel)
Touw (optioneel)
Plakband
Lijm 
Prikpen en mat (optioneel)
Splitpennen (optioneel)
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LEVEND MEMORY Them
a’s: Dieren & Sam

enwerken

In de voorstellingen werken de twee technici samen. Hierbij een leuke spelvorm 
om samen te werken en dierengeluiden of gebaren van handelingen die op de 
boerderij plaatsvinden. 

Twee kinderen gaan naar de gang. De kinderen in de klas zoeken een 
maatje en pakken een kaartje, op het kaartje staat een dier of iets anders wat 
ze moeten uitbeelden in een beweging of een geluid. Dan verspreiden de 
leerlingen zich door het lokaal. De twee kinderen komen binnen en noemen om 
de beurt twee namen. Deze kinderen laten hun beweging zien. Wanneer er een 
paar gevonden wordt, gaan deze kinderen zitten en krijgt de rader een punt. 
Zo leren de leerlingen bepaalde gebaren en geluiden bij bepaalde dieren en 
handelingen, zoals schapen scheren of met de kruiwagen lopen. 

De bijlage bevat de kaartjes. Deze kunnen geprint worden en als je deze drie of 
vier keer vouwt en op de vouwlijn knipt, komen de kaartjes tevoorschijn. Er zijn 
genoeg kaartjes voor 30 leerlingen. Ook is er eentje blanco gelaten voor eigen 
invulling. 
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POESCAVIA

VOGEL VERSCHRIKKER

BOER 
BORIS

SCHAAP SCHEREN

MET DE KRUIWAGEN SjOUWEN

GRAS MAAIEN
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KOE

HAAN

MUIS

VARKEN

KIP

SCHAAP

PAARDHOND


