
Leergebied Muzische vorming: dans en beweging 

Doelgroep Leerjaar 4, 5, 6 

Lesonderwerp Dansen in groep: contrast in ruimte 

 

Bijna alle muzische lessen van Hello Stars zijn opgedeeld in vier delen.  

1. Beschouwen  

2. Techniek 

3. Creatieve opdracht 

4. Uitvoeren 

Dit is de inleiding van de muzische les. Een kwalitatieve muzische les is een boeiend samenspel 

tussen het kunstzinnige en het expressieve aspect (p 28). In deze eerste fase beschouwen de 

leerlingen bestaande kunstwerken. Meestal observeren ze gericht de techniek of de bouwsteen 

waar zij deze les rond zullen werken. Ze leren iets meer over de taal van de kunsten.   

Ook in deze fase leren de leerlingen meer over de taal van de kunsten, maar nu gaan ze al actief aan 

de slag. In een dansles leren ze in deze fase meestal nieuwe danspassen of danstechnieken aan. Ze 

nemen de danspassen over van de leerkracht, dus er is in deze fase nog weinig ruimte voor 

creativiteit en eigen inbreng.  

In deze fase is het tijd voor het expressieve aspect van een muzische les. De leerlingen krijgen een 

creatieve opdracht. De nieuwe kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens de eerste 

twee fases kunnen ze nu gebruiken, maar er is voldoende ruimte voor hun eigen inbreng.  

De creatieve opdracht die de leerlingen in fase 3 hebben voorbereid, wordt nu uitgevoerd. Er vindt 

vaak een mini-optredentje plaats in de klas. Dit is niet bij elke muzische les noodzakelijk: het proces 

is vaak belangrijker dan het product. Toch valt er in deze fase ook heel veel te leren: de leerlingen 

leren omgaan met zenuwen, reflecteren over hun eigen prestatie en de prestatie van hun 



medeleerlingen, de leerlingen leren respect tonen voor elkaar, een standpunt en argumenten 

formuleren,… Soms is de aanwezigheid van een toonmoment ook een grote bron van motivatie 

tijdens het proces: als de leerlingen weten dat ze straks gaan optreden, doen ze extra hun best om 

er iets moois van te maken. 

In deze les verkennen de leerlingen de bouwstenen ‘relatie’ en ‘ruimte’. Er wordt gefocust op het 

contrast (relatie) in richtingen en ruimtelagen (ruimte). In de beschouwende fase bekijken, 

bespreken en analyseren de leerlingen een a.d.h.v. deze bouwsteenelementen. In de technische 

fase leren de leerlingen de geanalyseerde choreografie aan. In de creatieve fase gaan ze zelf in 

groepjes aan de slag met het verzinnen van een danschoreografie, weer a.d.h.v. deze 

bouwsteenelementen. 

De leerkracht kan de leerlingen tijdens deze les evalueren aan de hand van bijlage 1. 

Bijlage 1: 
Evaluatieformulier leerkracht 

 

Fase 1: Beschouwen 4.1° De leerlingen kunnen genieten van lichaamstaal, beweging en dans. 
4.6 De leerlingen kunnen het inoefenen, de voorbereiding, het 
aanwenden van de lichaamstaal en het uitvoeren (vertoning), door 
henzelf en anderen, kritisch bespreken. 

Fase 2: Techniek 4.1° De leerlingen kunnen genieten van lichaamstaal, beweging en dans. 
1.22 De leerlingen kunnen een danscombinatie (een aantal 
bewegingspatronen achter elkaar) onthouden en zonder aanwijzingen 
uitvoeren. (Lichamelijke opvoeding) 

Fase 3: Creativiteit 4.3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen:  
- om een eenvoudig dansverloop op te bouwen 
- om al improviserend te reageren op elkaars beweging. 
4.4 De leerlingen kunnen bewegen op een creatieve manier en daarbij 
één of meerdere basiselementen van de beweging bespelen:  
- tijd;  
- kracht;  
- ruimte;  
- lichaamsmogelijkheden 
4.5 De leerlingen kunnen nieuwe dansen ontwerpen met eenvoudige 
passen en figuren 

Fase 4: Uitvoering 4.1° De leerlingen kunnen genieten van lichaamstaal, beweging en dans. 
4.6 De leerlingen kunnen het inoefenen, de voorbereiding, het 
aanwenden van de lichaamstaal en het uitvoeren (vertoning), door 
henzelf en anderen, kritisch bespreken. 

 



Fase 1: Beschouwen 4.4.1.17 Verschillende dansstijlen ontdekken. 
4.4.3.2 Eigen of andermans dans of bewegingsexpressie 
(leeftijdsgenoten, kunstenaars) kritisch bespreken op basis van een keuze 
uit volgende elementen: betekenis, bewegingselementen, materialen, 
gebruik van danspartituur, wijze van presenteren 

Fase 2: Techniek 4.4.1.17 Verschillende dansstijlen ontdekken. 
4.4.2.21 Eenvoudige danscombinaties (een opeenvolging van 
verschillende bewegingspatronen op muziek) onthouden en die zonder 
aanwijzingen uitvoeren.   

Fase 3: Creativiteit 4.4.2.9 Bij het dansen bewust gebruikmaken van de richting van 
bewegingen. 
4.4.2.10 Bij het dansen bewust gebruikmaken van ruimtelagen: hoog, 
midden, laag 

Fase 4: Uitvoering 4.4.2.26 Een manier van presenteren kiezen en uitvoeren. 
4.4.3.2 Eigen of andermans dans of bewegingsexpressie 
(leeftijdsgenoten, kunstenaars) kritisch bespreken op basis van een keuze 
uit volgende elementen: betekenis, bewegingselementen, materialen, 
gebruik van danspartituur, wijze van presenteren 

 

Faseoverschrijdend Muge1 De wisselwerking tussen muzisch beschouwen en creëren 
illustreren 
• 9 - 12 De wisselwerking van beschouwen en creëren bewust ervaren 
tijdens het muzisch proces en hierover communiceren – (…) reflecteren 
over de wisselwerking tussen beschouwen en creëren 
MUgr1 De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het 
kunstzinnige, de verbeelding, de creativiteit en het esthetische 
Mugr3 Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve 
mogelijkheden (talenten) en die tonen 

Fase 1: Beschouwen Muva2 Gericht beschouwen van (…) dans (…) met oog voor de muzische 
bouwstenen (…). 
Muge2 De muzische bouwstenen (…) herkennen, onderzoeken (…): 

- Ruimte: verschillende richtingen in dans, verschillende 
ruimtelagen in dans 

- Relatie: contrasten en variaties 

Fase 2: Techniek Muge2 De muzische bouwstenen beleven (…) en hanteren.  
- Ruimte: verschillende richtingen in dans, verschillende 

ruimtelagen in dans 
- Relatie: contrasten en variaties 

Muva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich 
muzisch uit te drukken in dans verfijnen.  
Dans > Gestructureerde dans > 8 - 10 (…) in verschillende groepen een 
andere beweging uitvoeren (…)  > 10 – 12 (…) op het juiste moment de 
aangeleerde passen en dansfiguren uitvoeren (…). 
 



Fase 3: Creativiteit Muge2 De muzische bouwstenen beleven (…) onderzoeken en hanteren.  
- Ruimte: verschillende richtingen in dans, verschillende 

ruimtelagen in dans 
- Relatie: contrasten en variaties 

Muva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen 

• 2.5 – 12 Plezier beleven aan samen muzisch bezig zijn en muzisch 
samenspel - zich aanpassen aan de regels van het muzisch samenspel 
- bereid zijn en geduld oefenen om tot harmonisch samenspel te 
komen. 

• 10 – 12 Aanwezige talenten en kwaliteiten complementair inzetten, 
richting (regie) kunnen geven en volgen in functie van een 
gemeenschappelijk muzisch doel en daarbij verbondenheid creëren 
 

Fase 4: Uitvoering Muva2 Gericht beschouwen van (…) dans (…) met oog voor de muzische 
bouwstenen (…). 
Muge2 De muzische bouwstenen (…) herkennen, onderzoeken (…): 

- Ruimte: verschillende richtingen in dans, verschillende 
ruimtelagen in dans 

- Relatie: contrasten en variaties 

 

Fase 1: Beschouwen MV-BWG-BG-5 De kinderen observeren diverse bewegingsvormen en 
dansvormen zoals: dansexpressie, folkloredans, klassiek ballet, moderne 
dans, tapdans, mime, jazzdans, ballroomdans, danstrends. 
MV-BWG-BM-12 De kinderen kunnen ruimtelagen onderscheiden. (hoog / 
laag / midden) 
MV-BWG-BM-13 De kinderen kunnen richtingen onderscheiden. (voor / 
achter / zijwaarts / naar boven / naar onder). 

Fase 2: Techniek MV-BWG-VB-8 De kinderen kunnen enkele dansen met verschillende 
stijlen uitvoeren. 
MV-BWG-BM-12 De kinderen kunnen ruimtelagen onderscheiden. (hoog / 
laag / midden) 
MV-BWG-BM-13 De kinderen kunnen richtingen onderscheiden. (voor / 
achter / zijwaarts / naar boven / naar onder). 
 

Fase 3: Creativiteit MV-BWG-BM-43 De kinderen kunnen een dans creëren in kleine groepjes. 
MV-BWG-BM-16 De kinderen experimenteren met ruimtelagen, 
richtingen en vloerpatronen 
MV-BWG-VB-1 De kinderen herkennen en tonen bewegingskwaliteiten 
om tot vormgeven te komen (tijd, spanning, kracht en ruimte, telkens 
uitgedrukt in tegenstellingen). 

Fase 4: Uitvoering MV-BWG-BM-44 De kinderen kunnen individueel of in groep een eigen 
bewegings- of dansstukje tonen. 
MV-BWG-VB-21De kinderen observeren de dans- en bewegingsvormen 
van zichzelf en van anderen en kunnen zich daarover verbaal en/of non-
verbaal uitdrukken. 

 



Beschouwend gesprek aan de hand van vijf fases. Deze fases en de uitleg rond deze fases zijn 

letterlijk overgenomen uit Zeppelin (Crul & Selhorst, 2013, pp. 379–380). 

De leerlingen bekijken bijlage 2:  
Videoclip: Vandaag Komen Dromen Uit 

Vraag de leerlingen naar hun eerste indruk, associaties die ze maken vanuit het werk. Vaak doen ze 

dat al spontaan. Ga er nog niet te diep op in, straks volgt een analyse.  

Mogelijke vragen:  

- Wie wil er iets over vertellen?  

- Is er iets dat je opvalt?  

- Wat kun je er (kort) over vertellen?  

 Laat de leerlingen de vraagjes per twee of drie bespreken, in plaats van klassikaal. Zo 

kan iedereen aan het woord komen op korte tijd.  

De leerlingen bekijken korte stukjes uit het refrein opnieuw. De leerkracht stelt vooraf een vraag: 

Doen alle dansers dezelfde danspassen? Welke verschillen of gelijkenissen zie je? 

De leerlingen bekijken bijlage 3:  
Videofragment 1: Vandaag Komen Dromen Uit – van 1:21 tot 1:35 

Videofragment 2: Vandaag Komen Dromen Uit – van 2:30 tot 2:44 

Videofragment 3: Vandaag Komen Dromen Uit – van 3:14 tot einde 

 

Via een onderwijsleergesprek kunnen volgende bevindingen naar voor komen. De leerkracht kan 

eventueel vragen stellen om de leerlingen te helpen:  

- (Klapt iedereen op dezelfde manier?) De kinderen doen dezelfde beweging (bijvoorbeeld 

klappen), maar de ene klapt hoog en de ander klapt laag. 

- (Doet iedereen een draaibeweging? Draait iedereen naar dezelfde kant?) De kinderen doen 

allemaal een draaibeweging, maar niet allemaal naar dezelfde kant. 

De leerkracht concludeert: 

- De dansers dansen dezelfde danspassen, maar er is een contrast in ruimte 



o Contrast betekent: een verschil, een tegenstelling.  

o Ruimte: ruimte is één van de bouwstenen of de basiselementen van dans. We gaan 

deze bouwsteen eens wat beter bekijken. 

De leerlingen bekijken bijlage 4:  
Powerpoint: beschouwing – slide 1 

De leerkracht vertelt: 

- De bouwsteen ruimte uit zich op verschillende manieren in een dans. Twee voorbeelden 

waar we vandaag extra op gaan letten zijn de ruimtelagen en de richtingen.  

o Ruimtelagen: stel je voor dat je de ruimte verdeelt in laagjes. Je kan heel laag 

dansen, bijvoorbeeld op de grond. Je kan ook heel hoog dansen, hoe kan je 

bijvoorbeeld hoog dansen? (Door je armen te strekken naar boven, door te 

springen, door op je tenen te staan,…) En tussen hoog en laag heb je natuurlijk ook 

nog midden.  

o Richtingen: Als je danst beweeg je vaak. Je kan bijvoorbeeld naar voor, achter, links 

of rechts bewegen.  

- In de choreografie/dans die we vandaag analyseren is er dus een contrast in ruimte. De 

dansers doen dezelfde danspas, maar de ruimtelagen en de richtingen zijn soms anders. We 

gaan eens kijken of jullie dit kunnen herkennen.  

De leerlingen bekijken bijlage 4:  
Powerpoint: beschouwing – slide 2-3-4-5 

Er zijn 4 slides. Op elke slide is er een video van één danspas. De leerlingen moeten proberen 

achterhalen of er een contrast in ruimte is, en op welke manier. Alle opties zijn op de slide 

aangegeven. De werkvorm die ik hiervoor aanraad is “denken-delen-uitwisselen” 

1. De leerkracht laat de danspas 2-3 keer zien.  

2. Denken: de leerlingen denken individueel in stilte na. 

3. Delen: de leerlingen delen hun antwoord met hun buur.  

4. Uitwisselen: de leerkracht laat enkele duo’s aan het woord tot het juiste antwoord is 

gevallen. 

Juiste antwoorden  

2. Er is een contrast in richting. De ene groep draait naar links en de andere groep naar rechts. 

3. Er is een contrast in richting. Iedereen gaat naar voor, maar de ene groep stapt eerst naar 

voor met zijn rechterbeen en de andere groep met zijn linkerbeen. Daardoor ontstaan er 

toch een contrast. 

4. Er is zowel een contrast in ruimtelagen als in richtingen. De ene groep begint met hoog te 

klappen en de andere groep met laag te klappen. De ene groep klapt ook eerst naar rechts 

en de andere naar links. 

5. Er is geen contrast in ruimte, iedereen doet hetzelfde pasje in dezelfde richting/ruimtelaag. 

 



De leerkracht vertelt: 

- Het stukje choreografie dat we net hebben bekeken is van het liedje “Vandaag komen 

dromen uit” van de muziekgroep Hello Stars.  

- De persoon die de dans, of de choreografie, maakt noemen we de choreografe. De 

choreografe van deze videoclip is Lya Luca Mwewa. Waarom denk je dat de choreografe 

ervoor koos om met contrast in ruimte te werken? (Laat de leerlingen dit per 2 bespreken) 

Antwoord van de choreografe: Als je een dans maakt voor een hele groep is het leuk om 

veel afwisseling te hebben. Dat is leuk voor de dansers, maar zeker ook voor de kijkers. Zo 

blijft de choreografie interessant. Je kan op veel manieren voor afwisseling zorgen bij een 

groep dansers: bijvoorbeeld door de dansers soms wel en soms niet synchroon te laten 

dansen. Synchroon dansen wil zeggen dat iedereen net hetzelfde danst. Als er een contrast 

is in ruimte dansen de dansers dus niet synchroon, want niet iedereen danst net hetzelfde. 

Kunnen jullie nog andere manieren bedenken om voor afwisseling te zorgen? (Bijvoorbeeld: 

wisselen van opstelling. De dansers wisselen van plaats: ze staan soms in een kring, soms in 

rijtjes,…) 

 

 

Wat vinden de leerlingen van het dansje? Welke pasjes vinden ze leuk? Welke pasjes vinden ze saai? 

En wat vinden ze van het stukje dat we geanalyseerd hebben? Vinden ze het contrast in ruimte een 

meerwaarde? Laat ze dit even bespreken met hun buurman of buurvrouw. 

 



In deze fase vindt er een technische dansles plaats. De leerlingen leren de choreografie aan bij het 

refreintje dat ze net hebben bekeken en besproken. Voor de leerlingen beginnen met de dansles, 

moeten ze hun lichaam opwarmen. Hiervoor is er ook een video die de leerlingen kunnen volgen. 

Indien mogelijk worden de banken aan de kant gezet. 

De leerlingen bekijken en doen mee met bijlage 5: 
Video: dansopwarming 

(2 minuten) 
 

De leerlingen bekijken en doen mee met bijlage 6: 
Video : dansles 

(8 minuten) 

 Op het einde van het filmfragment wordt het stukje choreografie één keer gedanst met 

muziek. De leerlingen vinden het echter vaak leuk om dit twee of drie keer te doen, spoel de 

video dus een beetje terug zodat de leerlingen het dansje enkele keren kunnen doen. Kunnen 

jouw leerlingen een echte uitdaging gebruiken? Laat ze het dansje dan eens doen zonder 

voorbeeld. 

 Wil je extra focussen op deze fase? Wil je dat de leerlingen de choreografie écht grondig 

onder de knie krijgen? Dan zullen de leerlingen er waarschijnlijk baat bij hebben de danslesvideo 

verschillende keren te bekijken. Het is niet zinvol om de danslesvideo verschillende keren na 

elkaar te bekijken, je kan dit beter verspreiden over verschillende dagen of weken.  

 Als je heel de choreografie van ‘Vandaag Komen Dromen Uit’ wil leren in de klas, niet 

enkel dit stukje, dan kan dat! In de video wordt de choreografie opgedeeld in 7 stukjes die 

allemaal rustig en duidelijk worden uitgelegd.  

 



Creativiteit stimuleren aan de hand van vier fases. Deze fases en de uitleg rond deze fases zijn 

letterlijk overgenomen uit Zeppelin (Crul & Selhorst, 2013, pp. 335–336). 

 
 

Opwarmingsoefening 

1. De leerlingen worden verdeeld in groepjes. Groepjes van 4 zijn ideaal.  

2. Elk groepje krijgt 6 bewegingskaartjes (bijlage 7). 

3. Eén iemand begint met het verzinnen van een (dans)beweging. Dit kan iets heel simpel zijn 

zoals bijvoorbeeld: klap, rol, stap, zwaai, slide,… Ze kunnen ook inspiratie halen uit het 

dansje dat ze hebben aangeleerd in ‘fase 2: techniek’. 

4. De anderen uit de groep proberen nu de bewegingskaartjes, toe te passen op de verzonnen 

danspas.  

5. Nu is het de beurt aan iemand nieuw om zelf een (dans)beweging te verzinnen.  

Bijlage 7: 
Bewegingskaartjes 

Groepjes die het heel moeilijk vinden om bewegingen te verzinnen kunnen de poster met 

21 basis dansbewegingen gebruiken (zie bijlage 8) om van te vertrekken.  

Bijlage 8: 
Poster met 21 basis dansbewegingen 

 

Uitleg creatieve opdracht 

Nu gaan de leerlingen zelf aan de slag met het maken van een eigen choreografie. Ze werken in 

dezelfde groepjes als bij de opwarmingsoefening.  Ze verzinnen zelf een stukje dans waarbij ze 

allemaal aan het dansen zien, maar niet synchroon dansen. In hun dans moet een contrast in ruimte 

te zien zijn. Net hetzelfde dus als bij de choreografie die ze hebben beschouwd in fase 1 en 

aangeleerd in fase 2. De bewegingskaartjes die ze bij de creatieve opwarmingsoefening hebben 

gebruikt, kunnen nog steeds van pas komen.  

 

Het dansje maken kan op het liedje ‘Vandaag Komen Dromen Uit’ van Hello Stars, maar het kan 

even goed op eender welk ander liedje. Er zijn twee opties: 

1. Alle groepjes dansen op hetzelfde liedje.  

a. Veel makkelijker te organiseren. Iedereen kan in dezelfde ruimte werken en de 

leerkracht zet het liedje regelmatig opnieuw op.  

2. Elk groepje kiest zelf een liedje.  

a. Leerlingen vinden het leuk om zelf een liedje te mogen kiezen. De betrokkenheid is 

vaak hoger. 

 



Om zelf een dans te verzinnen doorlopen de leerlingen de overige fases van het creatieve proces. 

2) : de leerlingen gaan in hun groepjes op zoek naar veel verschillende 

dansbewegingen. De leerlingen onderzoeken hoe ze contrast in ruimte kunnen creëren bij 

deze bewegingen. Ze experimenteren met verschillende richtingen en ruimtelagen.  

3)  de leerlingen selecteren de danspassen die in hun choreografie 

zullen komen. De leerlingen kiezen ook alvast wie welke danspas zal uitvoeren. 

4)  de leerlingen kiezen een opstelling (wie staat waar?). De volgorde van de 

danspassen wordt vastgelegd. De dans word grondig ingeoefend. 

 

 Verplicht de leerlingen om in de 10-15 laatste minuten over te gaan naar de afwerkfase. 

Zo zie je erop toe dat de leerlingen voldoende tijd besteden aan het inoefenen van hun 

choreografie. Vaak blijven leerlingen tot op het laatste moment aanpassingen doen of dingen 

toevoegen en houden ze geen tijd over om hun eigen choreografie onder de knie te krijgen.  

De stappen van het creatieve proces werden opgebroken in meerdere simpele stapjes die de 

kinderen als houvast kunnen gebruiken. Je kan de opdracht ook makkelijk aan de kinderen 

uitleggen aan de hand van deze stappen. Je kan de stappen (op kinderniveau) terugvinden in bijlage 

9. Je kan ze samen met de kinderen bespreken. Tijdens het groepswerk kan je elk groepje een blad 

geven met alle stappen, of je kan de stappen projecteren op het bord.   

Bijlage 9: 
Stappenplan creatieve opdracht 

 

(Timing hangt af van hoeveel groepjes er zijn) 
 
Tijdens deze fase voert elk groepje om de beurt zijn choreografie uit. Hieronder lijst ik enkele tips op 

om de betrokkenheid van de leerlingen voor deze fase te verhogen. Je hoeft zeker niet alle tips uit 

te voeren. 

- Laat elk groepje een naam verzinnen voor zijn dansgroepje.  

- Laat de leerlingen een zelfgekozen ‘danskostuum’ meenemen van thuis (bijvoorbeeld: 

iedereen van ons groepje doet een groene t-shirt aan.)  

- Laat de leerlingen een poster maken voor het dansoptreden.  

- Laat de leerlingen andere klassen uitnodigen, maak hiervoor uitnodigingen.  

- Vertel de leerlingen dat hun optredens gefilmd worden, zodat ze het daarna zelf kunnen 

terug bekijken. Stuur de filmpjes ook door naar de ouders.  

Hoe zorg je ervoor dat de toeschouwers stil en aandachtig kijken naar het groepje dat aan het 

optreden is?  

- Geef de toeschouwers een taak tijdens het kijken naar andere groepjes. De toeschouwers 

moeten op 2 dingen letten:  



1. Wat vinden ze van de choreografie? (Creatieve pasjes, leuke opstelling,..)  

2. Wat vinden ze van de uitvoering? (Was het dansje goed ingeoefend? Straalden de 

dansers enthousiasme uit?  

- Eventueel kan de leerkracht evaluatieformulieren uitdelen voor tijdens het toeschouwen 

(bijlage 10). Op deze evaluatieformulieren kleuren de toeschouwers de smiley in die 

overeenkomt met hun mening. Voor sommige leerlingen is een papieren evaluatieformulier 

een goede houvast, voor anderen is dit echter overbodig. De leerkracht kan zelf best 

inschatten of de papieren evaluatieformulieren een meerwaarde zijn. 

De leerlingen vullen bijlage 10 in:  
Evaluatieformulier toeschouwers 

Na elk optreden  

Na elk optreden volgt een korte bespreking. Hou deze besprekingen kort en bondig.  

1) Laat de leerlingen kort zelf aan het woord. Wat ging er (minder) goed? Hoe komt dat? Wat 

vonden ze van de opdracht? Hoe was het samenwerken in groep?  

2) Laat de toeschouwers kort aan het woord. Zorg dat er zowel positieve als werkpuntjes aan 

bod komen. Gebruik eventueel het evaluatieformulier dat de toeschouwers hebben 

ingevuld (bijlage 10) als leidraad om vragen te stellen.  

3) De leerkracht vat alles samen en geeft elk groepje ook een korte mondelinge evaluatie. 

Gebruik hiervoor het evaluatieformulier voor de leerkracht (bijlage 1). 

Als elk groepje heeft opgetreden 

De leerlingen vullen nu het individuele evaluatieformulier in (bijlage 11). 

De leerlingen vullen bijlage 11 in:  
Evaluatieformulier dansers 

 
 


