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Bas	  is	  Ziek	  
Een	  educatieve	  kindervoorstelling	  over	  het	  ziekenhuis	  

“Is	  dat	  wel	  een	  goed	  idee	  Ad?”	  vraagt	  Bas	  angstig.	  “Het	  lijkt	  me	  best	  eng	  om	  te	  vliegen.	  
Ik	  denk	  dat	  ik	  niet	  zo	  goed	  ben	  in	  vliegen	  namelijk.”	  Ad	  kijkt	  Bas	  lachend	  aan.	  “Welnee,	  
hoe	  weet	  je	  dat	  nou?	  Als	  je	  het	  niet	  geprobeerd	  hebt?	  En	  je	  zult	  het	  zo	  leuk	  vinden	  om	  de	  
kamer	  van	  boven	  te	  zien!”	  

Bas	  en	  Ad,	  twee	  goede	  vrienden,	  bevinden	  zich	  op	  hun	  zolderkamer,	  wanneer	  Ad	  een	  
spannende	  stunt	  bedenkt	  om	  Bas	  te	  laten	  vliegen.	  Dit	  pakt	  anders	  uit	  dan	  gepland;	  Bas	  
breekt	  z`n	  heup	  en	  moet	  hiervoor	  naar	  het	  ziekenhuis.	  Een	  hele	  nieuwe	  wereld	  met	  vele	  
medische	  informatie.	  Samen	  met	  de	  arts	  komen	  ze	  er	  achter	  wat	  er	  nu	  eigenlijk	  allemaal	  	  
gebeurd	  in	  het	  ziekenhuis.	  	  

`Wat	  gaan	  ze	  doen	  in	  het	  ziekenhuis?	  Wat	  moet	  er	  mee	  naar	  het	  ziekenhuis?	  Is	  het	  ziekenhuis	  eng?`	  	  
In	  de	  voorstelling	  Bas	  is	  Ziek	  wordt	  antwoord	  gegeven	  op	  boven	  gestelde	  vragen.	  	  

De	  kinderen	  worden	  op	  het	  verhaal	  voorbereid	  door	  het	  bijpassend	  kinderboek	  wat	  aan	  de	  scholen	  wordt	  
toegestuurd.	  Dit	  boek	  geeft	  informatie	  over	  welke	  stappen	  worden	  ondernomen	  bij	  een	  bezoek	  aan	  het	  
ziekenhuis	  (ambulance,	  foto`s	  maken,	  naar	  de	  operatiekamer).	  
De	  voorstelling	  gaat	  vervolgens	  in	  op	  de	  handelingen	  van	  de	  arts.	  Wat	  doet	  een	  arts	  nu	  precies	  wanneer	  hij	  je	  
opereert?	  

Na	  de	  voorstelling	  komt	  de	  acteur	  met	  Bas	  (handpop)	  in	  de	  klas,	  om	  nog	  eens	  de	  medische	  stappen	  en	  –	  
instrumenten	  met	  elkaar	  door	  te	  nemen.	  	  	  

Op	  aanvraag	  kan	  de	  voorstelling	  gebruikt	  worden	  ter	  voorbereiding	  op	  de	  komst	  van	  de	  schoolarts	  (groep	  2).	  
In	  de	  les	  wordt	  dan	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  onderzoeken	  die	  de	  schoolarts	  uitvoert.	  	  

	  

Bas	  is	  Ziek	  bestaat	  uit:	  	  
-‐Prentenboek	  (voor	  de	  school)	  
-‐Voorstelling	  
-‐Nawerk	  

	  

	  

	  
	  

	  

GROEP:	  2	  /	  3	  

DUUR:	  75	  minuten	  

LOCATIE:	  speellokaal	  &	  
eigen	  leslokaal	  

PERIODE:	  september	  2014	  
–	  juli	  2015	  

PRIJS:	  ±200€	  per	  
voorstelling	  

	  

	  

	  

	  


