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THEATERCLUB 
 
 
Welkom bij de theaterclub van Zorgbureau Talent. De theaterclub is onderdeel van het zorgaanbod 
van Groepsbegeleiding Jeugd. 
 
De theaterclub is een middel binnen het groepsproces van uw Talent om bepaalde doelen te behalen 
en natuurlijk staat plezier maken hoog aan het vaandel. Binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling 
werkt ieder Talent individueel aan zijn eigen ik-sterkte, emoties leren kennen en herkennen en wordt 
er op de cognitieve ontwikkeling heel wat geleerd en behaald door bijvoorbeeld het concentratie 
vermogen te vergoten. Uw Talent zal zich beter in anderen kunnen gaan inleven door het oefenen 
van rollenspellen waarbij emotie, uitdrukking en/of jezelf verplaatsen van belang zijn. Wij maken 
gebruik van drama/theater lesstoffen waarbij voorbereiding, uitvoering en terugblik werkelijk 
worden beoefend. De Talenten zullen te maken krijgen met de structuur die hierin aangebracht 
wordt. Wij bieden ook spelenderwijs onderdelen van de ‘Rots en Water ’ training aan, gegeven door 
gecertificeerde begeleiders binnen Talent. De communicatieve, sociale en weerbare vaardigheden 
worden vergroot en het welzijn van het Talent wordt bevorderd. De theatergerichte opdrachten 
worden middels pictogrammen ondersteund en gevisualiseerd. Uw Talent zal zichtbaar groeien 
wanneer het vanuit Talent en u thuis een gemeend complimentje ontvangt, zo leren zij ook dat het 
belangrijk is opgenomen te worden in een groep/familie waardoor ze meer plezier en geluk gaan 
ervaren. Echter zijn de doelen per Talent specifiek en individueel, binnen de theaterclub wordt hier 
groepsgebonden aan gewerkt. De doelen worden voor ieder Talent in het plan van aanpak 
beschreven. 
 
 

Algemene doelen waar aan gewerkt wordt tijden de theaterclub: 

 Herkennen van emoties bij mezelf en anderen 

 Kennismaken met rollenspellen  

 Verbreden van woordtermen rondom theater/drama 

 Inleven in andermans gevoel/emotie 

 Verbreden van de concentratieboog 

 Versterken van het korte en lange termijngeheugen 

 Weerbaarheid positief vergroten 

 Positief vergroten van je zelfbeeld/zelfvertrouwen 

 Omgaan met structuur en regels 

 Plezier beleving 

 Muzikale kennis uitbreiden 

 Versterken van spraakarticulatie 

 Leren samenwerken in grote en kleine groepsverbanden 
 
 
 
Begeleiding 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiding. Petra Reintjens en Lisette Leerssen zijn de 
begeleidsters van de theaterclub in Brunssum. Ook zijn er stagiaires die de theaterclub 
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ondersteunen. Dit jaar loopt Vivianne Biancospino een heel schooljaar mee met de theaterclub. 
Vivianne is tweedejaars student Pedagogiek Fontys Hogeschool.  
 
Locatie  
De hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Jeugd Brunssum is gelegen op Kampweg schoolstraat 16 in 
Brunssum. Bij deze locatie heeft de theaterclub een vast lokaal, waar samen met de Talenten de 
theaterclub wordt ervaren en als afsluiting ook samen wordt gegeten. Om 18:30 vertrekt het vervoer 
vanuit Brunssum en brengt de kinderen terug naar huis.  
Telefoonnummer van het secretariaat is 043-4083063, voor informatie, aan,- of afmelden. 
 
Vervoer 
Talent werkt samen met taxibedrijven uit de omgeving, die bekend zijn met de Talenten. Deze 
taxibusjes zijn te herkennen door het logo van Talent. Het logo staat op de achterkant van de 
taxibusjes of onder de ruitenwisser. De aangesloten taxibedrijven/chauffeurs volgen jaarlijks 
bijscholingsavonden bij Talent. 
 
 

Dagprogramma 

16.00 uur 

 

Aankomst Talent 

 

16.00 uur 

 

Vrij spelen totdat iedereen 
aanwezig is 

16.20 uur 

  

Samen fruit eten en water 
drinken 

16.30 uur 

 

Dagbespreking  

16.40 uur 

 

Theater programma (varieert) 

17.30 uur 

 

Toilet bezoek en handen 
wassen 

17.45 uur 

 

Avondeten 

18.15 uur 

 

Dagafsluiting 

18.25 uur 

 

Naar huis met de taxi busjes 
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Even voorstellen… 

Mijn naam is Petra Reintjens en ik ben 28 jaar. Ik werk momenteel 

2 jaar bij de groepsbegeleiding van Zorgbureau Talent. Ik ben 

coördinator van de theaterclub in Brunssum. Naast het werken met 

veel plezier bij Talent, vind ik het in mijn vrije tijd erg leuk om naar 

de yoga te gaan, te wandelen, koken en op vakantie te gaan. 

Binnen de theaterclub vind ik het geweldig om te zien hoe de 

kinderen helemaal in hun fantasie op gaan. Er wordt middels 

activiteiten aan verschillende doelen gewerkt bij de kinderen. Het is 

leuk om te zien hoe de kinderen zich positief ontwikkelen aan de 

hand van de succeservaringen die zij opdoen! 

Telefoonnummer: 0611782579 
E-mailadres: petra.reintjens@talentonline.nl 
 

 

Mijn naam is Lisette Leerssen en ik werk sinds kort bij 

Talent. Ik voel me hier op mijn gemak en vind het 

hartstikke leuk om met de Talenten te werken. In de 

theaterclub kunnen de Talenten zich heerlijk uiten en 

hun eigen ik komt naar buiten. De emotionele beleving 

binnen  de theaterclub is heel erg belangrijk en zorgt 

ervoor dat de kinderen volledig tot hun recht komen. 

Mijn hobby’s zijn yoga, zwemmen en lezen. 

E-mailadres: lisette.leerssen@talentonline.nl 
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Programma van maart tot de zomervakantie 

April 2018 Week  Datum Activiteit  

 

14 Dinsdag: 

03-04-2018 

 

Theaterstuk oefenen 

Opdracht: Verschillende 

manieren om elkaar een 

compliment te geven 

 

15 Dinsdag: 

10-04-2018 

 

Decor bouw starten 

 

 

16 Dinsdag: 

17-04-2018 

 

Theaterstuk oefenen 

eventueel nog bijvoegen of 

veranderen. 

Decor bouwen 

Oefen de komende twee 

weken thuis je teksten 

 

17 Dinsdag:  
24-04-2018 
 

 Mei vakantie. Geen 

theaterclub 

 

18 Dinsdag: 
1-05-2018 

Mei vakantie. Geen 

theaterclub 

 

Mei 2018 Week  Datum Activiteit  

 
19 Dinsdag: 

 08-05-2018 

 

Theaterstuk oefenen 

Rots & Water. Maak jezelf 

weerbaar in de 

maatschappij 

 

20 Dinsdag:  

15-05-2018 

 

Starten met het knutselen 

van de toneelkleding 

 

21 Dinsdag: 
22-05-2018 

Theaterstuk oefenen 

Knutselen aan de 

toneelkleding 

 

22 Dinsdag:  

29-05-2018 

Toneel poppetjes 

ontwerpen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOz535x4vXAhXKJFAKHf9UAIAQjRwIBw&url=http://www.mytylschoolroosendaal.nl/rots-en-water/&psig=AOvVaw1zaFcssjjZ1pof9kLcesnK&ust=1509013595561863
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Juni 2018 Week  Datum Activiteit  

 

23 Dinsdag:  

05-06-2018 

 

Theaterstuk oefenen  

Toneelpoppetjes afmaken 

 

24 Dinsdag: 

12-06-2018 

 

Generale repetitie. 

 

25 Dinsdag: 

19-06-2018 

 

Grote uitvoering van het 

Theater voorstelling! 

Alle ouders, verzorgers, 

broertjes, zusjes, opa’s, oma’s 

en andere familie leden zijn 

van harte welkom vanaf 

16.30uur. Uitnodiging volgt.  

 

26 Dinsdag: 

26-06-2018 

 

Evalueren en terug kijken op 

de grote theatervoorstelling.  

 

Juli 2018 Week  Datum Activiteit  

 

27 Dinsdag: 

 03-07-2018 

 

Laatste keer theaterclub 

voor de zomervakantie. 

We sluiten gezellig samen 

af. Op naar het volgende 

schooljaar en de volgende 

theaterclub! 

FIJNE VAKANTIE! 

 


