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Taal & Theater lessen
Spelen met taal in het Primair Onderwijs!

Marianne van
Zeijlen

Dramadocent &
theatermaker.

Hannah Borst

Spelen met taal
Spelenderwijs je woordenschat en taalvaardigheid
verbeteren, dat doe je tijdens de lessenserie TAAL EN
THEATER – spelen met taal! van ZieZus, eigenZinnig theater.
In deze TAAL & THEATER lessen verwerken de dramadocenten de
woordenlijsten en thematiek van school in de lessen. Door
middel van toneelstukjes, op maat gemaakte liedjes,
speloefeningen, verhalen, versjes en bewegingsspelletjes reiken de
docenten de woorden aan. De kinderen hebben plezier, zijn in
beweging en vergroten spelenderwijs hun woordenschat en
taalvaardigheid.
Taal staat centraal in de lessen, maar binnen een theaterles
zijn durf, concentratie, zelfvertrouwen, sociale
vaardigheden en fantasie mooie kwaliteiten die mee ontwikkelen.

Theatermaker,
dramadocent &
muzikant.

Tim Schuitvlot

Dramadocent &
acteur.

Marihuela Belt
Dramadocent, trainer
& speler.

Kom spelen en beleef plezier met taal!
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TAAL & THEATER LESSEN OP DE BASISSCHOOL

ZIEZUS, EIGENZINNIG THEATER

De docenten
Deze lessenserie wordt gegeven en ontwikkeld door
docerend theatermakers Marianne van Zeijlen, Hannah
Borst, Marihuela Belt en Tim Schuitvlot. Dit heerlijke team
enthousiastelingen heeft jarenlange ervaring en
gezamenlijk ontwikkelen zij met veel liefde en in nauw
contact met elkaar dit nieuwe vakgebied.

Op maat lessenserie
De dramadocenten van ZieZus maken voor iedere school

Onze ervaring

aparte lessenseries. Er wordt in een
kennismakingsgesprek uitgebreid gesproken over de

ZieZus geeft deze lessenseries momenteel op 3 scholen:

leerlingen, groepsverdeling, aantallen, thematiek,

de Victorschool in Noordwijkerhout op vrijdag, ABBS De

woordenlijsten, logistiek en gewenste verdeling van de

Zuiderzee in Amsterdam op donderdag en de

groepen. Wij houden altijd rekening met de wensen en

Nicolaasschool in Rotterdam op maandag en dinsdag.

mogelijkheden van elke school. Om een voorbeeld te

Wij kunnen u desgewenst in contact brengen met

noemen van verschillende wensen van scholen: school 1

medewerkers van deze scholen, mocht u over hun

wil de lessen alleen aanbieden voor kinderen met TOS,

ervaringen met ZieZus willen horen.

taalproblemen en kinderen met NT2; school 2 verdeelt
de kleuterklassen in tweeën en wil de lessen om en om.

REACTIES VAN SCHOLEN:

De ene week volgt de ene helft van de klas de lessen en

Taal & Theater lessen zijn een groot succes!
Nicolaasschool Rotterdam website

de andere week de andere helft. Zo krijgen alle
leerlingen alle thema’s en woorden mee en kan de

Al anderhalf jaar werken we als school met veel plezier
samen met de bevlogen theaterdocenten Hannah en
Marianne. Het is mooi om te zien dat de kinderen door
de e ectieve samenwerking en de goed voorbereide
lessen zowel in hun taalontwikkeling als op sociaalemotioneel gebied vooruit gaan. De kinderen komen
door de lessen echt in hun eigen kracht te staan. De
kinderen gaan elke week met veel plezier en
enthousiasme naar de taal en theaterlessen toe.
Margot ~ Victorschool Noordwijkerhout

leerkracht steeds met een halve klas aan iets anders
werken.

Online
In tijden van schoolsluiting wordt direct overgeschakeld
naar online. Dan maken de docenten lmpjes voor de
kinderen met spelopdrachtjes rond het thema en de

Wauw! Te gek zeg! Super lmpje, wat hebben jullie hard
gewerkt Dank jullie wel!! Met de animaties erbij heel
duidelijk en helemaal af. Mijn complimenten.
Juul ~ Nicolaasschool

woordenlijst.

Contact
Heeft u interesse in deze lessenserie voor
het schooljaar 2022-2023, neem dan
contact op met:
Hannah Borst
ziezus@me.com | 06-16956870 | www.ziezus.nl
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