
 

 

 

 
espreksstarters: G • Is Don Quichot gek? Of is hij juist iemand die zijn 

eigen dromen volgt? 
• Wat is gek? Wanneer is iemand gek? 
• Wat is een waanbeeld? Is er een verschil met 

fantasieën en dromen? 
• Is een waanbeeld, droom of fantasie "goed" of "fout"? 

Waarom? 
• Don Quichot probeert de wereld te redden met zijn 

waanbeelden. Dat is dan toch goed? 
• Waar droom jij zelf van? Is dat dan een waanbeeld? 

Waarom wel of waarom niet? 

 

L esidee: Dromenspel 
Duur: 30 min 

Locatie: speelzaal of in de klas als er genoeg ruimte is 

Don Quichot verbeeldt zich dat hij ridder is en beleeft daardoor 
de meest wonderbaarlijke avonturen. 

 1. Bespreek met de leerlingen wat hun dromen voor de toekomst zijn. 
Wat wil je later worden, welk beroep wil je gaan doen? Hoe zie je er dan uit? Welke 
kleding heb je dan aan? Waar woon je? Wat doe je de hele dag? De dromen mogen 
realistisch zijn maar dit hoeft niet. 

2. Laat de leerlingen door de ruimte lopen als hun droomberoep. Doe dit 
zonder geluid en zonder elkaar aan te raken. Ondertussen kun je de volgende 
vragen stellen om ze hun fysiek te laten onderzoeken: Hoe loop je? Langzaam of 
snel? Misschien sluip je of huppel je. Wat doe je met je handen? Zwaai je naar 
iedereen die je tegenkomt? Hoe ziet je gezicht eruit? Kijk je streng, vrolijk of moe? 

3. Laat de kinderen stilstaan en bedenken hoe een standbeeld van zichzelf in dit 
beroep eruit zou zien. Laat ze hun eigen standbeeld worden. Belangrijk is dat 
een standbeeld 10 seconden doodstil kan staan. 

EXTRA: Maak een foto van alle standbeelden, print ze uit en laat de 
leerlingen hun eigen foto versieren. Bijvoorbeeld door afbeeldingen rondom 
het droomberoep uit tijdschriften te knippen en er een collage van te maken, 
of met stoffen, textuurpapier en patronen een 'kostuum' voor het standbeeld 
op de foto te maken. Laat je meevoeren door je eigen fantasie! 

 


