
Spelcompositie: Komittan (groep 7-8) 

 

Thema: Vooroordelen. 

Bestemd voor:groep 6-7-8 van de basisschool. 

 

Inhoud 

Een groep kinderen is in staat te communiceren met wezens van de planeet Komittan, omdat 

ze daarvoor openstaan. De kinderen maken samen met de Komittans een plan om het heelal te 

verbeteren. 

Ouders en gezagsdragers krijgen er lucht van en proberen er een stokje voor te steken. De 

kinderen moeten zich verweren tegen de vooroordelen van de volwassenen en de 

ongemotiveerde angsten van hun ouders. 

 

Doelen  De kinderen spelen over vooroordelen in een fictieve situatie en worden 

zich bewust van het feit dat er vooroordelen bestaan. Ze onderzoeken de 

oorzaak van het ontstaan van vooroordelen en kunnen daarop een eigen 

antwoord geven 

Vakgebieden drama, taal, wereldoriëntatie. 

Aantal lessen vier van ongeveer een uur. 

Rollen van de 

leerkracht 

nieuwslezer, Komittankind, verschillende oudertypes, wijze van Komittan, 

rechter, advocate van de ouders. 

Middelen Attributen om een nieuwslezer te spelen, b.v. een bril, stropdas, map, tafel. 

Een leeg schoolbord of een flap om gegevens te kunnen inventariseren. 

Bandje met sciencefictionmuziek. Eventueel lappen, crêpepapier, etc. 

Verkleedkist: Verschillende hoofddeksels of attributen (b.v. een pijp) om 

verschillende types uit te beelden. 

Opdrachten  Als verwerking, of als tussenopdracht, maken de kinderen tekeningen of 

schilderijen van de planeet Komittan 

 

Kennismaken met de Komittans 

 

Korte inhoud 

De kinderen maken kennis met het thema via t.V. nieuws. De kinderen creëren met behulp 

van de leerkracht, de "Komittans" vanuit hun kennis en verbeelding. Ze oefenen 'het zesde 

zintuig'. Door middel van een begeleide fantasievertelling ontmoeten de kinderen hun 

Komittan - vrienden. 

 

Doel De kinderen creëren de planeetbewoners van Komittan vanuit hun kennis en 

verbeelding. 

Middelen Lappen, bril voor nieuwslezer, bandje met science-fiction muziek, leeg 

schoolbord of flap en viltstiften. 

 

Voorbereiding 

Zeg de kinderen dat ze in dit dramaproject een verhaal gaan spelen over een groep kinderen 

die contact hebben met buitenaardse wezens. De planeet waar het omgaat heet Komittan en 

heeft eenzelfde licht-frequentie als de Aarde waardoor communicatie mogelijk is, mits je 

ervoor openstaat. Zeg dat een deel van het verhaal al bestaat en dat de rest door de groep 

wordt verzonnen. 

Vertel dat als leerkracht, ook mee zult spelen in het verhaal. 

 



Lesverloop 

Televisie uitzending 

Het interview 

De kommittans 

Ontmoeting met een Kommittan 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Fantaseer samen met de kinderen over andere planeten. Welke planeten kennen ze? Stel dat 

daar leven is, zijn de bewoners dan net als wij? Hoe zou het leven op een andere planeet zijn? 

De bewoners van een planeet moeten zich natuurlijk aanpassen aan de omstandigheden I 

Lezen ze verhalen over andere planeten? (Thea Beckmanl) Hebben ze wel eens een film 

gezien? (Bijvoorbeeld E.T.I ) 

Zeg dat het verhaal waar het project over gaat zich afspeelt op de planeet Komittan en de 

Aardel Hoe de bewoners van Komittan zijn en hoe ze leven gaan de kinderen zelf bedenken . 

Maar....... 

 

Speler (in de rol van nieuwslezer): Een t.v. uitzending. 

Ga achter een tafeltje zitten, vraag een van de kinderen: "de t.V. aan te zetten" en steek van 

wal: 

Dames en heren, dan volgt nu het laatste onderdeel van deze nieuwsuitzending..... We weten 

allemaal dat er tegenwoordig meer bekend is over andere planeten dan vroeger en dat er 

kinderen zijn die contact hebben met die planeten. Veel ouders ontkennen dit, ze willen het 

niet zien, horen of weten en soms houden de kinderen het voor hen verborgen om hen niet 

ongerust te maken. Maar het is een feit, we kunnen er niet om heen. Veel kinderen beschikken 

over de gave om te communiceren met onzichtbare wezens en steeds meer kinderen maken 

van deze eigenschappen gebruik om contact te maken met ..uhh.. buitenaardse wezentjes. 

Buitenaardse vriendjes, zoals zij ze zelf noemen. Het vreemde is dat deze wezentjes volgens 

geleerden afkomstig zijn van de planeet Komittan, een planeet die 500 lichtjaren van de aarde 

verwijderd staat. Hoe is dit mogelijk, dames en heren I Is dit eng? Is dit gevaarlijk? De 

kinderen vinden van niet. Zij vinden het leuk, leerzaam, helemaal niet eng..afijn...uhh..kijkt en 

luistert u zelf maar." 

 

Leerkracht: wie wil er mee spelen? 

Vraag aan de kinderen wie het leuk zou vinden om in de studio te komen en vragen te 

beantwoorden over de buitenaardse vriendjes. Kies een aantal kinderen uit. Vraag hen naast u 

te komen zitten in de zogenaamde studio. Als iedereen zit kan de uitzending hervat worden. 

 

Speler (in de rol van nieuwslezer): Het interview. 

(Hou het kort en krachtig, maar geef de fantasie van de kinderen de ruimte). Eventuele 

vragen: Was je alleen toen het voor het eerst gebeurde? Schrok je erg? Waar was je? Hoe 

begon het? Wat zag je? Hoe reageerde je? Vind je het eng? Hoe vaak zie je die vriend? Heb je 

het aan iemand verteld? 

Bedank de kinderen van harte voor hun bijdrage en sluit de uitzending af: 

"Dames en heren, een merkwaardig fenomeen. U moet weten dat de planeet Komittan nog 

maar pas door de geleerden ontdekt is. U ziet, de jeugd heeft kennelijk nog steeds de 

toekomst. Waar wij nog vreemd tegenover staan, is voor hen de normaalste zaak van de 

wereld. Onze journalisten zullen de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte." 

 

Leerkracht: Reacties op de uitzending. 



Stap nu allemaal in de rol van iemand die roddelt (bijvoorbeeld: buurman/ 

moeder/oma/punker) en praat over de tv uitzending: wat vind je ervan. 

 

Verteller: Anouk kent ze. 

(U kunt samen met de kinderen gaan verzinnen hoe de Komittans eruit zien of het hierna 

volgende gebruiken. Zo u zelf aan de slag gaat is het wel van belang dat ze een 

gemeenschappelijk herkenningsteken hebben zoals de antennes in onderstaand voorbeeld) 

Anouk een van de kinderen uit het interview wist er meer van en had ontdekt welk kind van 

de tv uitzending ze kon vertrouwen. Ze vertelde haar het volgende. 

De Komittans zijn intelligent. Ze kunnen op lichtstralen door het heelal reizen en ver-

schillende gedaante aannemen. Als ze naar de aarde gaan kunnen ze de gedaante van een 

mens aannemen. Kunnen want ze hoeven het niet perse te doen. Er is echter een ding dat 

ze niet kunnen veranderen. Welke gedaante ze ook aannemen, ze moeten hun antennes blijven 

dragen. Met die antennes houden ze contact met Komittan, zodat ze nooit hoeven te 

verdwalen. Ook kunnen ze via de antennes telefoneren met vrienden en familie op Komittan. 

De geleerden op Komittan zijn erg knap. Ze houden zich bezig met het verbeteren van het 

heelal. Ze kunnen veel technische problemen oplossen omdat hun gedachten erg snel gaan en 

hun geest veel dingen kunnen doorzien. Soms gaan de jonge Komittans met de volwassenen 

mee op reis door het heelal om het heelal reizen goed te leren. Ze mogen nog niet alleen. 

Tijdens een van die reizen hebben er een paar Komittan kinderen vriendschap gesloten met 

Aardkinderen. Ik was er ook bij die eerste keer. Het gebeurde op een open plek in het bos. 

Een paar kinderen hadden daar van oud ijzer en hout een ruimteschip gebouwd waar ze mee 

aan het spelen waren. De Komittans vonden dat zo leuk dat ze het erop waagden om mee te 

gaan spelen, en daarna spraken ze af om contact te blijven houden maar het moest wel geheim 

blijven. 

 

Leerkracht: Een oefening voor het 'zesde' zintuig. 

De kinderen sluiten hun ogen. Vraag hen een beeld in hun hoofd te krijgen van b.v. een tuin. 

Hoe ziet de tuin eruit? Welke kleuren, planten, bloemen? Andere beelden: een wolkenlucht, 

de zee, een vogel, een stad, enz. lukt het de kinderen beelden te krijgen? Wissel informatie uit. 

Vraagt u zich dan op een serieuze manier af of er al voldoende geoefend is om contact te 

kunnen zoeken met Komittans. En vraag de groep of ze het willen gaan proberen. 

 

Verteller: Ontmoeting met een Komittan. 

(Zet de muziek aan en vraag de kinderen goed naar uw stem te luisteren. 

Gebruik science-fictionachtige, rustige muziek. Vertel met een rustige stem). 

"Je zit op je kamer. Vraag je af waar je op zit. Op je bed, op een stoel, op de grond. Je voelt je 

heel rustig en luistert naar de geluiden om je heen. Stel je nu voor dat je een heel apart geluid 

hoort. Je kijkt om, en je ziet vaag iets bewegen. Een vreemd soort licht Plotseling besef je dat 

er hoogstwaarschijnlijk iemand is die jou wil ontmoeten. Een Komittan Stel je voor hoe zij 

eruit ziet, Hoe beweegt zij. De Komittan komt naar je toe. Dichterbij en glimlacht vriendelijk. 

Alsof zij iets wil zeggen... of je wil begroeten. Ja, de Komittan begroet je. Plotseling lijkt het 

of de Komittan iets uit haar zak haalt. Een pakje? Je kijkt er goed naar en pakt het in 

gedachten aan. Dan gaat je vriend er weer vandoor. De Komittan loopt langzaam weg. 

Voorzichtig maak je het pakje open en je bekijkt wat er in zit". 

 

Leerkracht: Kom terug in de werkelijkheid doe je ogen open  

 

Leerkracht: Een geheime afspraak 



Vraag de kinderen nu om bij een vriend op bezoek te gaan om van het geheimzinnige bezoek 

en het pakje te vertellen. Zoek eerst uit of je je vriend genoeg vertrouwt om het te vertellen. 

Dan vertel je, maar pas op, niemand mag het horen ! (De kinderen spelen dit in tweetallen 

allemaal tegelijkl) 

 

Speler: Afronding. 

U vraagt zich af of de journalisten van de krant en de televisie zullen ontdekken dat er al 

zoveel kinderen zijn die vrienden hebben op Komittan en rond deze bijeenkomst af. 

 

Opdrachten 

 

Schilderij 

Een groot schilderij maken van de planeet Komittan. In groepjes worden de onderdelen 

tegelijkertijd in samenwerking geschilderd op grote vellen papier. 

 

Schilder of teken een portret van een Komittan. 

 

Maak het pakje 

 

Voorpagina van een krant 

Maak met verschillende soorten kranten een eigen voorpagina van een krant rond de 

hoofdproblemen die nu in de wereld spelen. Ter voorbereiding op les 2 

 

Samenwerken met de Komittans 

 

Korte inhoud 

De leefomstandigheden op Aarde worden uitgediept. De kinderen maken een plan om elkaar 

over en weer te helpen. De kinderen van de aarde verzamelen foto's voor de Komittans en 

overhandigen deze tijdens "een groot Komittanbezoek" op de aarde. 

 

Doel De kinderen kunnen de problemen op de aarde voor de Komittans concreet maken 

door middel van een tableau 

Middelen  De attributen van de nieuwslezer. Eventueel een verkleed kist, lappen of 

crêpepapier. Cd speler 

 

Lesverloop 

Een boodschap van Kommittan  

Problemen van de aarde in beeld gebracht.  

Het Kommittan bezoek 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Begin de les met het terughalen van de vorige les. Zeg dat het nu een paar maanden later is, 

dat de vriendschappen heel stevig zijn geworden en dat de Aardkinderen door het oefenen van 

hun zesde zintuig steeds beter worden in het omgaan met de Komittans. Een paar Komittans 

hebben hun Aardvrienden al gevraagd om een tegen- bezoek te brengen op Komittan. Maar de 

Komittans moeten hierover nog onderhandelen. Zeg dat de vriendschappen niet langer zomaar 

vrijblijvend zijn. 

De Komittans en de Aardkinderen zijn veel van elkaar aan het leren. Een aantal kinderen 

hebben een telepathische boodschap door gekregen van de Komittans 

 



Verteller: Een boodschap van Komittan. 

"Wij zijn ondertussen veel te weten gekomen over de aarde. Wij vinden de aarde heel leuk 

maar we zijn ook geschrokken van de problemen op. Nu denken wij van Komittan dat we 

jullie kunnen helpen om een aantal van die problemen op te lossen. Wij hebben namelijk 

Wijzen die in bepaalde zaken erg knap zijn. Wij zouden het fijn vinden als jullie ons een paar 

foto's kunnen geven waarin die problemen getoond worden. Wij kunnen die dan aan onze 

wijzen laten zien. Onze gedachtenbeelden geloven ze namelijk niet. Werken jullie alsjeblieft 

samen met het maken van de foto's. Veel hoofden kunnen meer dan weinig. Wij komen de 

foto's ophalen. We zullen op een teken van jullie wachten om te verschijnen. Op een open 

plek in het bos?" 

 

Leerkracht: Welke problemen. 

Vraag de kinderen na te denken over de problemen die mogelijk bedoeld worden en kies met 

welke problemen de Komittans de Aarde zouden kunnen helpen. Voor welke problemen 

willen de kinderen hun hulp inroepen? Verdeel de klas in groepen. Elk groepje krijgt de 

opdracht een scene te maken waarin een bepaald probleem uitgebeeld wordt. De scene mag 

ongeveer 3 minuten duren, het probleem moet er duidelijk in naar voren moet komen. De 

groepjes krijgen 5 minuten voorbereidingstijd. 

 

Leerkracht: Deze problemen. 

De scènes worden gespeeld. Bekijk en bespreek de toneelstukjes met de groep op de inhoud. 

Als een stukje te lang duurt en het probleem is inmiddels duidelijk, klap het dan af met de 

opmerking dat het duidelijk is. Bepaal met de groep welk moment van ieder toneelstuk 

gefotografeerd moet worden om het probleem duidelijk naar voren te laten komen. Geef ze na 

alle scènes de opdracht deze foto te maken. 

 

Speler (in de rol van fotograaf): De foto's. 

" Jullie hebben me gevraagd duidelijke foto's te maken zodat anderen begrijpen wat jullie 

bedoelen. Ik ben dus zo vrij enkele van u nog enige adviezen te geven als ik denk dat de foto 

zo niet duidelijk is." ( de fotograaf gaat rond verbetert waar nodig de compositie of 

gezichtsuitdrukking en maakt zogenaamd of echt de foto's ) 

 

Leerkracht: Voorbereiding van het Komittanbezoek. 

Kom hierna in de kring en maak met de kinderen afspraken over het komende grote bezoek. 

Zeg dat om het bezoek te spelen er twee groepen moeten komen. Een groep Komittans, een 

groep Aardkinderen. 

Bedenk hoe de scene door aankleding en muziek spannend gemaakt kan worden. Maak 

afspraken over de organisatie van de ontmoeting: Hoe komen we onopvallend in het bos? Wat 

valt er tijdens het bezoek te regelen en te bespreken? Ontmoet elk kind haar eigen vriendje? 

Of is het een groepsontmoeting. Zo ja, moet er dan een leider of vertegenwoordiger 

aangesteld worden van beide partijen? 

Maak twee groepen. Elke groep bereidt zich voor. De Aardkinderen bedenken: 

Wie de foto's geeft, hoe (pantomimisch of symbolisch, bijvoorbeeld van zwart karton) en met 

welke toelichting. Hoe ze de Komittans zullen begroeten. Wat ze de Komittans zullen vragen. 

Of ze iets te eten en te drinken aanbieden. Of ze nog iets leuks samen zullen doen. 

 

De Komittans bedenken: Hoe ze de foto's mee zullen nemen. Hoe ze de Aardkinderen zullen 

begroeten. Of en zo ja wat ze voor hen zullen meebrengen. Of de Komittans hun uiterlijk 

moeten veranderen? Zo ja, hoe kunnen ze dat op een eenvoudige manier doen (bijvoorbeeld 

met gekleurde lappen). 



Als alles is afgesproken en voorbereid kan het spel beginnen. Zeg hen dat u na een poosje zelf 

meespeelt als Aardkind of andere rollen. 

 

Verteller: De ontmoeting. 

Start het spel pas als iedereen goed geconcentreerd is. leid de kinderen vertellenderwijs naar, 

de in het spel afgesproken plek en geef dan het teken om de Komittan te laten komen. "En 

toen liepen de Aardkinderen langzaam op de Komittans af. Ze begroeten de Planeet bewoners 

hartelijk. Iedereen had contact met iemand, ze lachten met elkaar en…..". 

 

Speler (in de rol van aardkind): De ontmoeting met de Komittans. 

Speel mee en begeleid de improvisatie vanuit die rol. U kunt de ontmoeting dan dynamiek, 

spanning, voortgang en actie geven door: de tijd te laten dringen, op te letten of niemand jullie 

ontdekt, te zorgen dat alle kinderen actief blijven door opmerkingen als: Kijk daar… ik 

begrijp het niet Waar zijn de foto's? Wie ben jij? 

Pas op dat we niet gezien worden! (Eventueel speelt u even een vreemdeling in het bos, die de 

kinderen ziet zitten.) Als het spel een poosje geduurd heeft, vraagt u de kinderen afscheid te 

nemen van elkaar en naar hun plek terug te gaan. (Als er kinderen zijn die niet mee willen 

spelen, bijvoorbeeld omdat ze het eng vinden, geef hen dan de opdracht om naar het spel te 

kijken en goed te observeren wat er gebeurt. ) 

 

Leerkracht: Afronding. 

Kom bij elkaar in een kring en bespreek het spel na. 

Stel vragen aan de Aardkinderen: Hebben ze de Komittans begrepen? 

Hebben ze kunnen vertellen en laten zien wat ze wilden I Is het nodig dat we ze een tweede 

maal ontmoeten I Stel deze vragen ook aan de Komittans. laat de eventuele observanten 

vertellen wat ze gezien hebben. Sluit de les af. 

 

Opdrachten 

 

Portret 

Een vrienden portret maken van henzelf als Aardkind samen met hun Komittanvriend. 

 

Situatiefoto's 

Zo er geen echte foto's gemaakt zijn maken de kinderen een tekening van de problemen uit de 

scènes. 

 

Aantekeningen 

De kinderen maken aantekeningen van de informatie die ze van de komittans in de gesprekjes 

te horen hebben gekregen. 

 

De leerkracht noteert de problemen die de kinderen in kaart brengen zodat ze die als Wijze in 

les 3 kan hanteren. 

 

Het bezoek aan de planeet Komittan 

 

Korte inhoud 

De kinderen worden uitgenodigd om naar Komittan te komen. Ze bedenken smoes voor hun 

ouders om onopgemerkt weg te komen. 

Ze maken kennis met een kritische Komittan-Wijze en worden geconfronteerd met een 

nieuwsuitzending waarin verontruste ouders hun bezorgdheid uitspreken. 



 

Doel De kinderen kunnen als Komittans antwoorden vinden op de 

Aardproblematieken. 

Middelen Cd met science-fictionmuziek. Verkleedkist met oa verschillende hoofddeksels 

 

Voorbereiding 

Leg van te voren enkele hoofddeksels klaar. Hiermee typeert u aan het einde van de les enkele 

verontruste ouders. 

 

Lesverloop 

Op Kommittan 

Overleg tussen de aardkinderen onderling Afronding van de bijeenkomst met de Wijzen 

Verontruste ouders 

De Tv uitzending 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Begin met het terughalen van de vorige les. Zeg dat er inmiddels een uitnodiging is gekomen 

van Komittan voor een tegenbezoek en dat bij dat bezoek de Wijzen van Komittan zullen 

bespreken hoe de Aarde geholpen kan worden. 

 

Leerkracht: Organisatie van het bezoek aan Komittan. 

Verdeel de klas in Aardkinderen en Komittankinderen (niet noodzakelijk dezelfde kinderen 

als de vorige keer). Zeg dat u straks mee zult spelen als een van de Wijzen van Komittan. 

Geef onderstaande bespreekpunten eventueel op papier. 

De Komittans: 

Laat een aantal kinderen De Wijzen van Komittan spelen. De Komittan kinderen bedenken 

hoe de Aardkinderen ontvangen worden. Hoe ontvangen ze de kinderen? Wie geeft een 

rondleiding over hun planeet. Waar is de bijeenkomst en waar zitten daar De Wijzen, de 

kinderen en de aardkinderen ? Hoe stellen ze de Aardkinderen aan de Wijzen voor? Welke 

middelen hebben de Komittans om de Aardkinderen te helpen. Wat gaan ze tegen de 

Aardkinderen zeggen. Hoe denken zij de Aarde te kunnen gaan helpen. (Help als leerkracht 

dit groepje door de "foto's" terug in gedachten te halen of de tekeningen die gemaakt zijn te 

bekijken. Te bespreken hoe de capaciteiten van de Komittans hier tot hun recht kunnen 

komen). Geef alle Komittans een lap om zicn herkenbaar te maken. 

De Aardkinderen: 

De Aardkinderen bespreken hoe de reis naar Komittan uitgebeeld kan worden: Ongemerkt, 

terwijl je droomt of slaapt? Of wordt ieder apart/allen tegelijk in enkele seconden naar 

Komittan gefloept? 

Bedenken wat voor cadeautje ze meenemen naar de Komittans Ze maken hierbij gebruik van 

de gegévens uit de eerste les (manier van reizen van de Komittans). 

Moeten er nog zaken worden opgelost? Kunnen ze op Komittan bijvoorbeeld ademhalen? 

Kunnen ze tegen het klimaat? 

 

Verteller: Het bezoek aan Komittan. 

De Aardkinderen gingen naar de planeet Komittan (laat de kinderen hun reiswijze uitvoeren). 

Een van de Komittans wachtte hen op en gaf hen een rondleiding op de planeet. (Deze 

Komittan mag ter plekke verzinnen en omschrijven wat er allemaal te zien is). 

 

Speler (in de rol van Wijze): De ontmoeting met de Wijzen. 



Verwelkom de Aardkinderen met het begroetingsritueel zoals afgesproken en laat ze plaats 

nemen. Open de vergadering en speel zelf de rol van een Wijze die kritische kanttekeningen 

plaatst bij de hulp van Komittan aan de Aarde. Laat de Aardkinderen hun cadeautjes aan de 

Komittan kinderen geven en vertel in het kort de bedoeling van de bijeenkomst. Onderbreek 

al naar gelang de ontwikkelingen de "vergadering" en vraag de aandacht van De Wijzen en de 

Komittankinderen. Verzoek hen zo nodig om de bijeenkomst onmiddellijk te stoppen of uit te 

stellen. Zeg dat u hen wilt waarschuwen, omdat er een groot gevaar schuilt in het helpen van 

de Aarde. Noem als argumenten dat de Aardbewoners zich altijd erg agressief en expansief 

gedragen. Dat is in het verleden vaak gebleken. Het is mooi en nobel van de Komittans om 

hen te willen helpen, maar wie zegt dat de Aardbewoners geen misbruik van deze hulp gaan 

maken. Een aantal jaren geleden heeft de Aarde al geprobeerd om de maan te annexeren. Zijn 

daar geen Aardbewoners op bezoek geweest en hebben ze daar geen vlag geplantlil Wie 

garandeert dat de Aarde Komittan geen kwaad doet? 

Wie zegt dat deze kinderen geen geheime agenten zijn om de boel te verkennen. Wie 

garandeert ons dat zij straks geen gegevens door zullen spelen aan geleerden van de aarde die 

er misbruik van zullen maken? 

Laat de Wijzen, de Komittankinderen en de Aardkinderen impulsief reageren en geef hier in 

uw rol een reactie op. Onderbreek vervolgens de vergadering, stel voor om een pauze in te 

lassen om de zaken op een rijtje te krijgen. 

 

Leerkracht: Overleg. 

Hoe kunnen de Aardkinderen reageren? Wat kunnen zij zeggen om het vertrouwen van de 

Komittans te behouden I Denk hierbij aan: 

het verschil tussen deze generatie en de vorige, het vriendenkontakt tussen de kinderen, 

geheimhoudingsafspraken 

een strategie om misbruik tegen te gaan. Laat de kinderen zelf alle mogelijke reacties 

aandragen, geef aanknopingspunten en maak afspraken over de te volgen tactiek. 

Hoe kunnen de Komittankinderen reageren op de Wijze: Het vriendenkontakt met de 

aardkinderen. Welke belangen kunnen de Komittans hebben bij een contact met de 

Aardkinderen. Wat kunnen de Komittan kinderen doen op aarde met de volwassenen daar 

 

Speler (in de rol van Wijze): Vervolg van de bijeenkomst. 

Zet nu het spel weer voort. Laat iedereen reageren. Begeleid als kritische Wijze de discussie 

en kom tot een afspraak over de te volgen weg. Vraag de mening van de andere Wijzen, de 

Komittan- kinderen en de Aardkinderen en maak afspraken en plannen voor de te volgen weg. 

Wees als Kritische wijze ook bereid om concessies te doen en compromissen te sluiten. 

Neem tot slot afscheid van elkaar en floep de kinderen weer terug naar huis 

 

Verteller: Verontruste ouders. 

Ondertussen is op de Aarde onrust ontstaan, omdat ontdekt is dat de kinderen verdwenen 

waren. De televisie last een speciale nieuws uitzending in. 

 

Leerkracht: Vraag de kinderen "voor de televisie" te gaan zitten. 

 

Speler (in de rol van nieuwslezer): Extra nieuwsbulletin. 

Dames en heren dan is het nu tijd voor verder informatie over de Komittans. In ons vorige 

bulletin berichtten wij u dat de kinderen in deze tijd waarschijnlijk over heel speciale 

vermogens beschikken het zogenaamde zesde zintuig, dat hen in staat stelt in contact te treden 

met buitenaardse wezens. Is dit waar, vroegen wij ons toen af. 

 



Volgens de kinderen was het waar, maar onze twijfels bleven. Nu kunnen wij u trakteren, 

dames en heren, op verrassende beelden. 

Wij hebben interessant nieuws voor u! Er schijnt een netwerk te bestaan tussen de aarde en de 

planeet Komittan. Over en weer hebben de kinderen een overeenkomst gemaakt, waarin zij, 

naar het schijnt, afspraken gemaakt hebben om elkaar te helpen met de veiligheid van ons 

heelal. Zij schijnen elkaar te ontmoeten op geheime plekken, desalniettemin zijn enkele 

verontruste ouders erin geslaagd om opnames te maken van een dergelijke bijeenkomst. 

Wij laten u deze opname nu zien! (Suggereer dat er nu beelden op het t.v.-scherm te zien zijn, 

ga naast de tafel zitten en geef commentaar bij de beelden. Verwerk gegevens uit de eerdere 

spelscenes hierin) 

"Is dit werkelijkheid, dames en heren? Of zijn deze beelden in scene gezet door enkele 

fanatici? Inmiddels is er een groep van verontruste ouders bij elkaar gekomen. Zij willen een 

eind maken aan deze situatie. Hier hoort en ziet u enkele ouders." 

Leerkracht: wie wil er voor ouder spelen? 

Nodig vervolgens een aantal kinderen uit om de verontrustte ouders te spelen die 

geïnterviewd worden. Geef ze bijvoorbeeld allemaal een ander hoofd deksel op om de rollen 

meer kracht te geven. 

 

Speler (in de rol van ouder): De verontruste ouders. 

Voorbeelden van vooroordelen die u kunt gebrujken zijn: "Onze kinderen horen niet met die 

vreemde types om te gaan." "Straks zijn we onze kinderen kwijt." 

"Ze krijgen van die vreemde ideeën." 

"Die zogenaamde Komittans zijn geen mensen. Hoe kunnen ze daar nou mee omgaan. Die 

Komittans zijn veel minder dan wij. Het is een schande. Wij moeten onze kinderen redden." 

"Die Komittans zijn gekomen om onze aarde afte pikken." "We moeten raketten sturen naar 

Komittan om die planeet voorgoed uit te schakelen." "Wij eisen een algeheel verbod." 

"Vreemd zijn ze, vreemd en griezelig" (geef eerst de andere ouders het woord en zet 

vervolgens enkele argumenten in om reacties uit te lokken. Stap op een bepaald moment 

geïrriteerd uit het program en laat de ouders nog even doorgaan) 

 

Speler (in de rol van nieuwslezer): Afronding. 

Geef een kleine samenvatting van het voorafgaande, u vraagt zich af hoe de situatie zich zal 

ontwikkelen. "Wij houden u op de hoogte". 

 

Leerkracht: Afronding 

Sluit de les af met de opmerking dat u benieuwd bent of er inderdaad problemen zullen 

ontstaan. 

 

Het kort geding 

 

Korte inhoud 

Een groep verontruste ouders wil via de rechter een verbod afdwingen. De kinderen worden 

voor de rechter gedaagd. In een rechtbankspel wordt met behulp van een jury een uitspraak 

gedaan. De kinderen beraden zich op een toekomstige strategie. 

 

Doel  De kinderen weerleggen tijdens de rechtbankzitting de vooroordelen van de 

ouders. 

Middelen  Eventueel de verkleedkist, stoelen voor iedereen, eventueel lessenaars (of 

gekantelde tafels) als spreekgestoelte voor de verschillende partijen. 

 



Voorbereiding 

U bereidt zich voor op de rol van rechter en verzamel stellingen en gesprekspunten om beide 

partijen te prikkelen. Te denken valt aan zaken als: het is gevaarlijk, vreemd, ze zijn anders. 

De onvolwassenheid en onverantwoordelijkheid van de kinderen. Het voordeel van de 

bemoeienis voor de positieve veranderingen in de wereld. 

 

Lesverloop 

Het plan van de Kommittans en de Aardkinderen  

De dagvaarding 

De voorbereiding van de rechtszaak 

De rechtszaak 

De uitspraak 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Begin met het terughalen van de vorige les. Herinner de klas aan de ontmoeting met de 

Komittans, aan de nieuwsuitzending en aan de opmerkingen van de ouders. 

 

Verteller: Het plan. 

Omschrijf als verteller het tot nu toe ontwikkelde plan van de kinderen en de Komit tans. 

Onderstaand plan is slechts een voorbeeld, uw plan vloeit natuurlijk voort uit de ideeën die in 

eerdere lessen zijn ontstaan. 

Er is inmiddels door de Aardkinderen en de Komittans een plan ontwikkeld om de aarde 

wel/niet op een (on)opvallende manier te helpen. De Wijzen van Komittan hebben 

geadviseerd om de aarde vanaf Komittan te helpen waarbij de Aardkinderen als kanaal en 

ontvanger van boodschappen zullen fungeren. De hulp zal zo georganiseerd worden dat het 

onopvallend gaat, langzaam, en tegelijk met de veranderingen op aarde zal ook gewerkt 

worden aan de mentaliteit van de mensen zodat, als de veranderingen klaar zijn, de mensen er 

inderdaad blij mee zijn en eigenlijk niemand het in de gaten heeft gehad. In de tussenliggende 

tijd zullen de Komittans en Aardkinderen elkaar nog een paar keer moeten bezoeken om 

dingen af te spreken en om de ontvangers, speciale apparatuur, bij de kinderen te 

plaatsen.Ondertussen hebben echter de ouders actie ondernomen en de kinderen voor de 

rechter gedaagd. 
 

Speler (in de rol van gerechtsdienaar): De dagvaarding.  
Kom binnen nadat u de klas bent uitgegaan en doe gewichtig. Kijk taxerend rond en maak een 

opmerking alsof u merkt dat er iets vreemds is. U Stelt zich voor en zegt dat u iets belangrijks 

hebt te mede te delen. U Zegt dat u een aanklacht bij u hebt. Een aanklacht tegen de kinderen, 

ingediend door de groep verontruste ouders, een verbod om met de Komittans om te gaan en 

een oproep om voor de Rechtbank te verschijnen, wegens het negeren van het verbod van 

ouders en het op eigen houtje doorgaan met het onderhouden van vreemde contacten. Noem 

plaats, datum en tijd van de rechtszitting en laat weten dat elk kind bij niet verschijnen 

strafbaar is. Verder laat u weten dat de beklaagden recht hebben op verdediging, dat zijzelf 

pleidooi kunnen voeren of een advocaat in de arm kunnen nemen. 

 

Leerkracht: Organiseren van de rechtbankscène. 

Het kan nodig zijn om de kinderen eerst uit te leggen wat een rechtbank is, en hoe het daar in 

zijn werk gaat. Hou het eenvoudig I Leg uit wat de rol is van de rechter, de rol van de 

advocaten (van beide partijen), de jury en de gedaagden, alsook de rol van de bode. In de 

rechtbankscene moeten deze rollen gespeeld worden. Verdeel de rollen onder de kinderen. 

Speel zelf de rol van de rechter (In die rol kunt u de kinderen uitdagen om op de argumenten 

te reageren). 



Verdeel de rollen: 

De groep aangeklaagde kinderen. De advocaten van de kinderen 

De ouders. De advocaten van de ouders. De jury. De pers die een titel plus samenvatting van 

de rechtszaak geeft. ( een of meerdere kranten) De zaalwacht die het reilen en zeilen in de 

rechtszaal begeleid: de mensen wijst waar ze moeten zitten, enz (Geef de ouders een hoed, 

pet, sjaal, pijp, stropdas of iets dergelijks. Geef de advocaten een zwarte mantel, Doe als 

rechter een pruik op en sla zelf ook een zwarte mantel om als u advocaat speelt. Geef de 

kinderen een petje met een klep op of een ander herkenningsteken.) 

leder krijgt vijf minuten voorbereidingstijd. (Voor het schrijven van de aanklacht, het zoeken 

naar argumenten ter verdediging/aanval). 

Zeg de kinderen dat ze allemaal de gang op gaan, behalve de bode, en de rechtszaal binnen 

gelaten zullen worden. 

 

Speler (in rol van rechter, en eventueel advocate): De rechtszaak. 

Geef de bode de opdracht de deur te openen en de verschillende groepen hun plaatsen wijzen. 

Wacht tot iedereen zit, open de zitting door het laten voorlezen van de aanklacht door de 

bode. Geef vervolgens om de beurt de advocaten van de ouders. (Eventueel speelt u die zelf) 

en de advocaten van de kinderen de gelegenheid hun pleidooi te houden. Laat de tegenpartij 

reageren en las zo nu en dan een 'time-out' in om met elkaar te overleggen. Zorg ervoor dat 

iedereen op de een of andere manier aan het woord komt. Houd vanuit de rol van rechter het 

verloop goed in de gaten, daag uit en vat samen. Aan het eind van de zitting dient de jury zich 

over de zaak te beraden. Daag de jury uit, een uitspraak te doen in het belang van het land, de 

ouders, de kinderen, de volksgezondheid en de positieve gesteldheid van de Komittans. Wijs 

op het belang van vrijheid en veiligheid van onze planeet. Is ieder vrij om contact te" 

onderhouden met wezens in het heelal! Vraag hun besluit over het al dan niet met sterke hand 

verbieden van verder contact. Zeg dat u veel waarde hecht aan de uitspraak van de jury omdat 

zij het volk vertegenwoordigen. Leg de nadruk erop dat de jury hun uitspraak moet motiveren. 

Time out: Geef hen een paar minuten de tijd om na te denken. 

Laat de andere partijen voorspellen of en waarom de aanklacht van de ouders erkend wordt of 

niet. 

 

De uitspraak. 

Open de rechtszitting en geef de jury het woord. Vraag tot slot alle aanwezigen zich aan de 

uitspraak van de rechter te houden in het belang van de orde en het recht. Sluit de zitting en 

vraag de bode iedereen de rechtszaal uit te leiden. 

 

Leerkracht: Afronding. 

Roep iedereen weer binnen en geef ze even de tijd om het spel te verwerken, hun 

verkleedkleren uit te trekken, enzovoort. 

Kom daarna bijeen in de kring. Vraag de kinderen nu zelf te reageren op de uitspraak. Zijn ze 

het met de rechterlijke macht eens? Als het contact wordt toegestaan, vraag hen dan te 

bedenken hoe dit zich mogelijk in de toekomst zal ontwikkelen. Is het contact verboden? Zijn 

ze het hiermee eens of niet. Zullen de Aardkinderen zich aan de uitspraak van de rechter 

houden of zullen ze andere strategieën bedenken om door te gaan? 

 

Verteller: Hoe het afliep. 

Vanuit wat ontstaan is. rond uw het verhaal bevredigend af. 

 

Leerkracht: Bespreek het project na. 



De ervaringen en belevingen van de kinderen. Het spelen in rollen. Het meespelen van de 

leerkracht.Wat vonden ze de leukste les en waarom? Wat vonden ze het minst leuk en 

waarom? 
 
Opdracht: Een verslag schrijven. 
 
 
Werkboek ( al dan niet digitaal):  
Al het materiaal van tekeningen, verslagen, brieven, wordt samengebundeld. Eventueel 

maken ze een stripverhaal van het geheel ter afronding. Eventueel schrijven ze 

krantenartikelen over het contact van de beide kindergroepen in de toekomst 
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