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Vooraf 
 

Deze lesbrief is een handleiding met opdrachten ter voorbereiding op de voorstelling Radio Walvis die 

binnenkort bij jullie op school wordt gespeeld. Meer informatie over de inhoud van de voorstelling 

vind je op de volgende pagina bij ‘voorbereiding en benodigdheden’.  

 

De uitvoerenden en makers van de voorstelling: 

Fluit Alice Poulussen, klarinet Roger Niese, cello Anneloes de Hooge, actrice Eva Meijering 

Concept Schippers&VanGucht, regie Jellie Schippers, vormgeving Myriam van Gucht 

Tekst Jorieke Abbing 

 

Samen met de leerlingen bereiden jullie je met het lesmateriaal voor op de voorstelling. Door middel 

van het digitale lesmateriaal en de bijbehorende handleiding maken de leerlingen kennis met 

Groenland, een land dat helemaal niet groen is, en leren ze iets nieuws te zien in spullen die eigenlijk 

weggegooid zouden worden. Jullie gaan samen op muzikale ontdekkingsreis door Groenland, want 

hoe klinkt Groenland nou eigenlijk? Ook gaan jullie samen een echt Inuit-liedje instuderen voor de 

baby die geboren gaat worden. 

 

Radio Walvis is een project dat kinderen op speelse wijze bewust maakt van de problemen van de 

plastic soep in de Noordelijke IJszee. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel theatrale aspecten als 

vormgevingselementen én leren de leerlingen zich muzikaal uiten met minimale middelen. De 

opdrachten in het lesmateriaal maken gebruik van (plastic) afval dat door de leerlingen verzameld 

wordt. Ze leren op een nieuwe manier te kijken naar afval. In de theater- en vormgevingsopdracht 

beelden de leerlingen een situatie of locatie uit met behulp van afval dat ze zelf verzameld hebben. Het 

afval verandert opeens in een voorwerp dat je nog een keer kan gebruiken! Ook in de muziekopdracht 

gaan de leerlingen het verzamelde afval nogmaals gebruiken: dit keer om Groenland geluid te geven. 

Hoe klinkt de sneeuw in Groenland? En hoe klinkt de gure, koude wind die zorgt dat het zo koud is in 

Groenland? Samen met de leerlingen ontdek je hoe Groenland kan klinken.  

Alle opdrachten in dit lesmateriaal bereiden de leerlingen voor op wat ze gaan zien en beleven tijdens 

de voorstelling. Opdrachten waarmee de fantasie van de leerlingen geprikkeld wordt! 

 

Veel plezier met Radio Walvis! 

 

Adeline van Campen, Roxanne Doyen, Wilma Hollanders, Linda Jans, Maud Broeksteeg 

Team educatie philharmonie zuidnederland 

& 

Schippers&VanGucht 
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Voorbereiding en benodigdheden 
 

Radio Walvis bevat net als vele andere voorstellingen van philharmonie zuidnederland een 

participatiemoment waarbij de leerlingen tijdens de voorstelling de musici kunnen helpen door mee te 

doen. Dit lesmateriaal bereidt jullie daarop voor. 

 

Inhoud voorstelling 

Radio Walvis gaat over het stoere Inuit-meisje Pilu dat haar eigen spannende radioshow maakt met 

haar taperecorder. Pilu woont samen met haar papa en mama, die een baby in de buik heeft, in 

Groenland: een land dat helemaal niet groen is, maar sneeuwwit! Tijdens de voorstelling beleven de 

leerlingen samen met Pilu vele avonturen in de tot de verbeelding sprekende wereld van de Inuit. Maar 

dit mooie beeld staat in pijnlijk contrast met de huidige situatie in de Noordelijke IJszee, waar door 

wetenschappers gigantische hoeveelheden plastic zijn gevonden.  

 

Opzet lesmateriaal 

Het lesmateriaal bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een website 

• Het instuderen van een liedje dat in de voorstelling gezongen wordt 

• Theater- en vormgevingsopdracht 

• Twee muziekopdrachten 

• Reflectieopdracht 

 

Website en geluidsfragmenten 

Op de website vind je het digitale lesmateriaal waar deze handleiding bij hoort.   

De website is te vinden via deze link: www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis   

Let op! De website doet het alleen met de browsers Google Chrome en Mozilla Firefox. Klik op de 

browsernamen om de laatste versie te downloaden.  

 

Iconen 

In het lesmateriaal zijn verschillende icoontjes geplaatst. Deze icoontjes geven aan wat voor soort 

opdracht er beschreven is. Op deze manier is één oogopslag te zien wat je moet doen.  

 

Een luisterfragment 

 

Zingen of muziek maken 

 

Een klassikaal gesprek en/of samenwerkingsopdracht 

 

  Tip voor de leerkracht 

 

Wat heb je nodig?  

• Website met digitale lesmateriaal 

• Afval verzameld door de leerlingen  

• Digibord met (goede) geluidsinstallatie 

• Tape  

Beschrijving vanuit De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast 

De beschrijvingen zijn te downloaden via de website. Klik hier.   

 

Tijd tekort?  

Een goede voorbereiding zorgt voor een beter effect van de voorstelling. Toch kan het door de drukte 

van het lesprogramma voorkomen dat er weinig voorbereidingstijd is. Oefen in dat geval zeker het 

slaapliedje voor baby Nanoq. Dit kan heel makkelijk tussen de lessen door of in de pauze als het 

buiten regent.   

Maak mij 

schoon! 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis
https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis
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Theater- en vormgevingsopdracht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie het i-knopje op de pagina ‘Theater en vormgeving’ voor een samenvatting van deze opdracht.  

 

Voorbereiding 

- Laat de leerlingen drie à vier stuks afval meenemen naar school in de week voorafgaande 

aan de opdracht. Jullie kunnen ook in en rondom de school gaan ‘jutten’ voor afval. Denk 

bij afval aan: melkpakken, oud speelgoed, plastic zak, flesdoppen, soepblikken, lege doos 

etc. Elk formaat is toegestaan.  

- Maak bijvoorbeeld een mooie collage in de hoek van de klas van het meegebrachte afval.  

- Zorg voor een rol tape om het speelveld af te bakenen.  

 

Baken met tape op de grond een vierkant speelveld van ongeveer 4x4m af zoals op de afbeelding op 

de website. De leerlingen zitten aan één zijde op de grond en langs de andere zijdes ligt het 

verzamelde afval. 

 

Zorg dat verpakkingen van eten en drinken omgespoeld en schoon zijn! 

 

 

Opdracht 1: Uitbeelden met de klas 

Tijdens de eerste opdracht mogen de leerlingen een manier bedenken om een object te 

gebruiken waardoor het in iets totaal anders verandert. Dat doe je niet door te praten, maar juist door 

iets uit te beelden met het object. Geluiden maken mag wel. Een leeg drinkpak kan bijvoorbeeld in een 

telefoon veranderen of een lege doos in een boot.  

Wanneer een leerling een idee heeft mag het zijn hand opsteken. Als hij de beurt krijgt van de 

leerkracht mag hij in het speelveld datgene uitbeelden wat hij heeft bedacht. De overige leerlingen zijn 

stil. Wanneer een leerling langs de kant denkt te 

weten wat er uitgebeeld wordt mag hij, nadat hij de 

beurt heeft gekregen van de leerkracht, in het 

speelveld stappen en met een eigen object hetzelfde 

uitbeelden. Er wordt nog niet gevraagd of dit het 

‘goede’ antwoord is. Dit gaat door tot er vier 

leerlingen in het speelveld staan of totdat de scène 

lang genoeg heeft geduurd, naar inzicht van de 

leerkracht.  

Inhoud:  Spelopdracht rondom afvalmaterialen  

Doel:   Leerlingen beelden een situatie of locatie uit met behulp van afval. De leerlingen leren 

mogelijkheden zien in objecten die we anders weg zouden gooien. Kijkvaardigheid van het publiek 

trainen.  

Voorbereiden:  Verschillende soorten afval verzamelen 

  Speelveld afbakenen met tape op de vloer 

Open de website  en klik op theater en vormgeving 

Lestijd:  30-45  minuten 

 

Samenvatting opdracht, stap voor stap: 

1. Speelveld maken en afval 

verzamelen. 

2. Object kiezen. 

3. Om de beurt uitbeelden van een 

handeling.  

4. Nabespreken 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis
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Vervolgens wordt zowel aan het publiek als de spelers gevraagd wat er is uitgebeeld. Als er 

verschillende antwoorden naar voren komen, kun je met elkaar onderzoeken hoe dat komt. Ligt het 

misschien aan de manier van uitbeelden? Of aan een ander object? De conclusie die hier getrokken 

kan worden is dat je heel precies moet zijn als je hetzelfde uit wilt beelden.  

Herhaal deze opdracht een paar keer met elkaar en laat steeds andere leerlingen aan bod komen.  

 

Nabespreken 

Hoe was het om te kijken? Wanneer is het leuk om te kijken en 

wanneer lastig? Hoe kan het publiek de spelers helpen?  

 

 

Opdracht 2: Uitbeelden in groepjes 

Verdeel de klas in groepjes van drie tot maximaal vijf leerlingen. 

Elke leerling kiest één object uit. Samen verzinnen ze wat de objecten 

kunnen zijn en bedenken een situatie of locatie. Geen scènes met details, 

maar een handeling. Voorbeelden kunnen zijn: het huishouden doen, 

druk verkeer op straat of een telefoongesprek. De leerkracht loopt rond 

om te helpen en stuurt zoveel mogelijk naar situaties en locaties.  

 

Geef de leerlingen niet te veel tijd om te oefenen, ongeveer 5 à 10 minuten, dan blijft de 

concentratie hoog.  

 

Nadat iedereen klaar is met oefenen worden de stukjes aan de klas gepresenteerd. Ieder groepje mag 

zijn scène aan de rest van de klas laten zien. De leerkracht is hierin leidinggevend en bepaalt het begin 

en einde van de scène. De leerkracht vraagt aan het publiek wat ze hebben gezien. Ook het gedrag van 

het publiek kan hierbij besproken worden. Waren ze stil en aandachtig aan het kijken naar het groepje? 

Of was het publiek onrustig en letten ze niet zo goed op? Hoe kan het publiek de spelers helpen?  

 

Nabespreken 

Wie had gedacht dat we uit deze spullen die we eigenlijk weg wilden gooien zoveel verhalen 

konden halen? Hoe komt het nou eigenlijk dat jullie dat zo goed hebben verzonnen? Door jullie 

fantasie! Dat gebeurt straks ook in de voorstelling. Het meisje Pilu heeft allemaal spulletjes waar ze 

van alles mee verzint. Als publiek kun je de spelers op het toneel helpen door je fantasie en goede 

concentratie, dat hebben we net gezien.  

 

Voor een veilige en vrije spelomgeving is het belangrijk dat je als leerkracht bepaalde 

regels hanteert. Een paar voorbeeldregels kunnen zijn:  

- Leerlingen mogen alleen in het vierkant stappen als de leerkracht dat aangeeft. 

- Als er iemand in het speelvlak bezig is, dan kijken de anderen. 

- Het publiek mag best lachen als iets grappig is, of iets zeggen tegen je buurman of -vrouw 

als je iets ziet, maar we lachen elkaar niet uit.  

- Er is geen goed, fout of stom mogelijk in het speelvlak. 

- Je mag best wild doen, maar je mag elkaar nooit pijn doen. 

- Je moet de leerkracht altijd kunnen verstaan. 

- Als je in het vlak stapt is het toneelspel begonnen en als je er uit stapt is het afgelopen.  
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Muziek: liedje Nanoq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze les gaan we samen het slaapliedje voor baby Nanoq instuderen met behulp van de karaoke-tool 

op de website. De leerlingen zingen tijdens de voorstelling het liedje zelfstandig met begeleiding van 

de musici dus zorg er voor dat de leerlingen het liedje goed kennen! 

 

Vind je het moeilijk om een liedje in te studeren? We geven je hieronder een voorbeeld van 

een methode om het lied aan te leren. Dit kan ook gewoon tussen de taal- en rekenles door. 

Het is beter om het vaak en kort te herhalen dan er eenmalig lang tijd aan te besteden. Wil je 

liever je eigen methode gebruiken? Dat kan natuurlijk ook.  

 

 

1. Luister het liedje eerst met de leerlingen. Welke 

naam horen jullie telkens terugkomen? (Nanoq) Is 

dat een Nederlandse naam? Waar zou die naam 

vandaan komen denk je? 

2. Luister het liedje nog een keer en probeer wanneer 

‘Nanoq’ wordt gezongen, dat ook mee te zingen. 

Doe dit een paar keer.  

3. Bedenk samen met de leerlingen bewegingen die je 

kan maken op de tekst van het liedje. Bijvoorbeeld: 

‘Welkom baby, broertje Nanoq’ zwaai je met je 

handen alsof je iemand verwelkomt. Of: elke keer 

als er ‘baby Nanoq’ wordt gezongen doe je alsof je 

een baby’tje vasthoudt.  

4. Herhaal bovenstaande stap een paar keer. Laat de 

leerlingen afwisselend luisteren en meezingen.  

5. Voor variatie: laat de ene helft van de klas het 

liedje uitbeelden terwijl de andere helft het liedje zingt.  

6. Kennen jullie het hele liedje? Oefen het eens met de karaoke-versie.  

7. Oefen tot slot het liedje eens zonder de tekst. Laat de leerlingen met de rug naar het bord staan 

en zet de karaoke versie aan. Gaat het dan nog steeds zo goed?  

 

 

  

Inhoud:  Slaapliedje voor baby Nanoq  

Doel:   De leerlingen kunnen het slaapliedje voor Nanoq zingen met de begeleiding.   

Voorbereiden:  Open de website  en klik op muziek.  

Liedje Nanoq luisteren 

Lestijd:  10 minuten 

Wist je dat Nanoq ijsbeer betekent in het Inuit, de taal van Pilu? 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis
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Muziek: luister- en doe-opdracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze les gaan de leerlingen muziek maken over en geïnspireerd op Groenland. Het land waar het 

meisje Pilu woont, waar de voorstelling over gaat.  

 

Voorbereiden 

Zoek van te voren informatie op over Groenland. Welke mensen wonen er? Waar leven ze van? 

En belangrijker nog: hoe ziet het landschap er uit en wat is het klimaat? Via deze link kom je op de 

Wikipedia-pagina van Groenland.  

Verzamel verschillende soorten afval en plastic materialen op een tafel in het midden van de klas. Je 

kan hetzelfde afval gebruiken als van de theater- en vormgevingsopdracht.  

 

De opdracht 

Vertel de leerlingen over Groenland. 

Bijvoorbeeld: Groenland is een land hier ver 

vandaan. Het is er heel anders dan in Nederland. 

Wat zou er anders kunnen zijn? Het is er heel 

koud en soms zelfs zo koud dat de kinderen niet 

naar school kunnen! Het land heet Groenland, 

maar er is bijna geen groen te zien want er is heel 

veel sneeuw en ijs zoals je op dit plaatje van 

Groenland kan zien. Ook leven er andere dieren 

in Groenland dan in Nederland. Weet jij welke 

dieren? Poolvossen, ijsberen en walvissen.  

 

Luisteren 

Begin met het luisteren naar verschillende muziekfragmenten op de website op de B-pagina 

van muziek. Luister met de leerlingen naar de verschillende fragmenten. Bespreek samen waar de 

fragmenten je aan doen denken. Welke associatie komt bij de leerlingen op wanneer ze de muziek 

horen? Is het koude muziek? Of juist warme muziek? Moest je aan sneeuw denken? Of juist aan een 

grasspriet? Spelen er meerdere instrumenten of speelt er maar één instrument? Er is net als bij de 

spelopdracht geen goed of fout. Ieder kind kan en mag een andere associatie bij het fragment hebben. 

Gebruik als leidraad de tegenstellingen in de volgende opdracht.  

 

Muziek maken 

Samen gaan jullie geluiden maken die passen bij Groenland. Deze geluiden gaan jullie maken 

met behulp van het afval dat op de verzameltafel ligt. We gaan beginnen met de wind.  

Inhoud:  Muzikaal klankspel maken van Groenland met behulp van afval  

Doel:   De leerlingen maken kennis met Groenland door middel van het verklanken verschillende elementen 

die passen bij Groenland. De leerlingen ontdekken mogelijkheden om muziek te maken met afval.   

Voorbereiden:  Verschillende soorten afval verzamelen (mag hetzelfde zijn als bij de theateropdracht) 

  Informatie over Groenland opzoeken 

  Open de website , klik op muziek en klik rechtsboven op B  

Lestijd:  25  minuten 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenland
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis
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Iedere leerling pakt een object van de tafel en probeert of hij het geluid van de wind kan (na)maken 

met het object. Je kan bijvoorbeeld op het object slaan, er in blazen of met het object op tafel slaan. 

Hoe klinkt dat? En klinkt het bij iedereen hetzelfde? Wie kan de zachtste wind maken? En wie de 

hardste wind? Wat gebeurt er als jullie de geluiden allemaal tegelijk laten horen?  

Probeer vervolgens hetzelfde te doen, maar nu met de volgende tegenstellingen: 

 

• Sneeuw – ijs 

• Grasspriet – zeehond 

• Hond – vogeltje 

• Wit – groen 

 

 

De kinderen in Groenland zijn gewend aan sneeuw en ijs. Ze zijn dus dol van geluk als ze een 

grasspriet zien! Vergelijk dit met de situatie in de klas wanneer ze de geluiden ontdekken. Veel zal 

hetzelfde klinken, maar als er opeens iets anders klinkt: zie het dan als een grasspriet, hoera! 
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Aandachtspunten tijdens de voorstelling 
 

Wij verheugen ons er op binnenkort op jullie school de voorstelling Radio Walvis te komen spelen. 

Linda Jans of Maud Broeksteeg van de afdeling Educatie van philharmonie zuidnederland heeft met 

jullie afspraken gemaakt over de voorstelling. Wij willen deze afspraken nog even onder de aandacht 

brengen. 

 

Wij hanteren een maximum van 90 bezoekers (leerlingen inclusief begeleiders) per concert. Dit doen 

we zodat de leerlingen optimaal van de voorstelling kunnen genieten. We verwachten dan ook dat 

jullie je aan de verdeling van de leerlingen houden die op de checklist staat aangegeven. 

Dat betekent dat bijvoorbeeld chauffeur-ouders alleen de voorstelling kunnen bezoeken als dat binnen 

het maximaal van 90 bezoekers past. 

Om de rust te bewaren is toiletbezoek tijdens de voorstelling niet mogelijk. Laat de leerlingen voor de 

voorstelling naar het toilet gaan. Wij verwachten dat je als leerkracht daar sturend in optreedt zodat 

iedereen ongestoord van de voorstelling kan genieten.  

Tot slot willen we je aandacht vragen voor het maken van foto’s. Voor de concentratie van de 

uitvoerenden en ook voor die van de leerlingen is het maken van foto’s zeer storend. We willen het 

niet verbieden om foto’s te maken. Wij vragen daarom dringend niet meer dan twee foto’s te maken en 

alleen van achter de kinderen genomen zodat zij daar niet door worden afgeleid. Scènefoto’s zijn te 

vinden op de website van het orkest www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis 

 

 

 

Dus om er een feestje van de maken: 

• zijn er niet meer van 90 bezoekers bij een concert 

• is er geen toiletbezoek mogelijk tijdens het concert 

• maakt de leerkracht maximaal twee foto’s uit het zicht van de leerlingen 

 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis


Reflectieopdracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een opdracht die je uitvoert na afloop van de voorstelling. Dat kan direct na de voorstelling of 

maximaal tot een week na de voorstelling. Door middel van de reflectieopdracht verwerken de 

leerlingen wat ze in de voorstelling hebben gezien en kunnen ze daar betekenis aan geven.  

 

Radioshow 

Jullie gaan met elkaar een eigen radioshow over de voorstelling maken zoals Pilu dat ook deed met 

haar taperecorder. In deze radioshow bespreken jullie aan de hand van interviewvragen de 

voorstelling. Je kan de radioshow zo groot of klein maken als je wilt, gebruik je creativiteit! 

 

Open voor de radioshow de reflectiepagina op de website. Wanneer je op het vraagteken drukt 

verschijnt er een vraag die gesteld kan worden in jullie radioshow. Je kan de radioshow 

inrichten zoals je wilt: Je wijst iemand aan als radio-dj die de vragen stelt aan zijn of haar klasgenoten, 

je bent zelf de radiopresentator en je kan de show zelfs opnemen met je telefoon of een 

opnameapparaat. Daarnaast kunnen jullie als klas je eigen radiotune maken zoals Pilu die ook had 

voor haar Radio Walvis.  

De vragen op de website dienen als leidraad voor de radioshow, de leerlingen mogen ook zelf vragen 

bedenken die ze kunnen stellen naar aanleiding van de voorstelling.  

 

Tips om de radioshow uit te breiden 

• Laat de leerlingen een eigen tekst bedenken op de melodie van het slaapliedje van Nanoq 

die gaat over de voorstelling. 

• Maak een echte opstelling zoals in de radiostudio met microfoons en koptelefoons. 

• Zet een rode lamp in de klas met ‘on air’ om aan te geven dat de radioshow in volle gang is. 

• Maak film- en/of geluidsopnames zodat jullie samen de radioshow terug kunnen kijken en/of 

luisteren. 

• Laat een paar creatieve leerlingen een logo maken van het verzamelde plastic afval voor jullie 

radioshow. 

• Bespreek samen met elkaar de problematiek van de plastic soep in de Noordelijke ijszee. Wat 

kunnen we er aan doen om het afval in de zee te verminderen? 

 

 

Inhoud:  Reflectie op de voorstelling door middel van het maken van een radioshow. 

Doel:  De leerlingen maken een eigen radioshow waarin ze reflecteren op de voorstelling. De leerlingen 

luisteren naar elkaar en hebben aandacht voor elkaar.    

Voorbereiden:  Open de website  en klik op reflectie 

Wanneer aanwezig en mogelijk: opnameapparatuur om de radioshow op te nemen.  

Lestijd:  30 minuten 

 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/radiowalvis

