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Er zit een beer in de klas
Kindertoneel in twee bedrijven

Auteurs: Daniël Quintens – Andres De Grande
Uitgeverij: www.cts-producties.nl (of .be)
Bezetting: 8 kinderen – 1 volwassenen – figuranten indien voorradig
Juffrouw:
Tim:
Hermelien:
Jacky de beer en Benno:
Andres:
Jelle:
Xander:
Emma:
Silke:
Inhoud
Een toneelstuk schrijven die door kinderen gespeeld zal worden is niet zo gemakkelijk.
Op een origineel idee komen is nog minder gemakkelijk.
Toen mijn kleinzoontje Andres (8 jaar) vroeg, Opa ik zou graag een toneelstukje schrijven
over een beer in de klas, zou jij mij daar bij willen helpen, was ik meteen akkoord.
Wij hebben ons aan tafel gezet en samen hebben we het idee uitgewerkt.
Hier volgt de korte inhoud van ons toneelstuk die door kinderen gespeeld kan worden.
Op een morgen, toen de klas begon, waren de kinderen in alle staten.
De Juffrouw wist in eerste instantie niet wat er aan de hand was, het was er veel te rumoerig.
Door lang aandringen kon zij uitmaken dat er een beer in het dorp rondloopt.
Zij hechte daar geen enkele geloof aan tot er plots een heel raar geluid te horen was.
De kinderen werden bang en de Juffrouw troosten hen door te zeggen dat het de wind was die
huilde.
De kinderen waren daar niet zo zeker van en waren, op uitzondering van twee kinderen, echt
heel bang.
De kinderen werden naar huis gestuurd en dan kwam de beer in de klas en maakte er een
warboel van, tot grote ergernis van de juffrouw die op dat moment afwezig was.
Zo kon dat, volgens de Juffrouw, niet verder en twee van haar leerlingen gingen op onderzoek
uit. Ze hadden iets ontdekt dat de juffrouw over het hoofd had gezien en de andere kinderen
ook natuurlijk.
Toen de twee kinderen terug kwamen met, hoe kan je het raden, met de beer konden ze al
vermoeden dat het geen echte beer was.
Maar wie of wat was die beer en waarom verkleedde hij zich in een beer.
Het einde van het stuk zal op al die vragen een antwoord geven.
Decor: Een klas.
Bijzonderheden: Een berenkostuum. De juffrouw kan ook een meester zijn.
Het stuk kan ook in één bedrijf gespeeld worden.
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Er zit een beer in de klas
Kindertoneel in twee bedrijven
Auteurs: Andres De Grande – Daniël Quintens
Uitgeverij: cts-producties

( Het decor is een klas, men hoort kinderen buiten spelen en na een tijdje gaat de schoolbel.
De kinderen komen door elkaar pratend de klas binnen - de leraar of Juffrouw komt binnen)
Juffrouw
Goede morgen allemaal.
(de kinderen blijven door elkaar praten)
Juffrouw
Goede morgen allemaal
(de kinderen luisteren niet en blijven door elkaar praten)
Juffrouw (roept)
Goede morgen iedereen.
(Iedereen zwijgt nu)
Is er iemand afwezig vandaag?
(iedereen kijkt rond)
Andres
Ja, Juffrouw.
Benno is afwezig, en ik heb hem deze middag ook niet gezien toen hij naar school moest
komen.
Juffrouw
Ach, misschien is hij wel ziek.
Andres
Ik geloof het niet, want ik heb hem gisteravond nog zien buitenspelen.
En daarbij, Benno komt niet graag naar school.
Hij zegt dat hij altijd gepest wordt.
Juffrouw
Ik weet het ook dat hij niet graag naar school komt, maar hij kan deze morgen toch ziek
geworden zijn.
Dat zullen we nog wel zien.
We gaan het nu niet meer over Benno hebben.
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We gaan direct met onze les beginnen.
(De kinderen beginnen weer door elkaar te praten)
Juffrouw
Stilte aub.
Jullie zijn zo rumoerig vandaag, kan er mij iemand vertellen wat er hier aan de hand is.
(Iedereen roept naar de Juffrouw)
Iedereen
(De kinderen staan recht en steken hun vinger op)
IKKE….IKKE…IKKE….IKKE
Juffrouw
Ja maar niet door elkaar, ik versta er helemaal niets van
Zet jullie nu eens neer, zo kan men geen vraag beantwoorden.
(Alle kinderen zitten terug neer)
Zo… dat is al veel beter.
Tim, vertel jij eens wat er hier aan de hand is.
Tim
Maar Juffrouw, er loopt een raar beest rond in het dorp (of stad).
Juffrouw
Een raar beest?
Welk raar beest?
Hermelien
Er loopt een beer in het dorp rond, Juffrouw.
Juffrouw
Dat kan niet.
Hier zitten geen beren.
Iedereen
Jawel.
Hermelien
Het is heel zeker waar.
Ik heb hem deze morgen met mijn eigen ogen zien rondlopen.
Het was een blauwe beer.
Juffrouw
Hermelien, dat kan niet.
Blauwe beren bestaan niet.
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Andres
Jawel, Juffrouw, mijn Opa heeft gezegd dat beren alle kleuren van de regenboog kan hebben.
Juffrouw
Dat kan niet.
Ik denk dat je Opa dat niet gezegd heeft.
Andres
Het kan ook zijn dat ik dat gedroomd hebt.
Juffrouw
Zou het ook kunnen zijn dat jullie dat allemaal gedroomd hebben.
Beren lopen alleen maar in het bos rond.
Marjolein
Er zitten toch ook beren in het circus, Juffrouw?
Juffrouw
Jammer genoeg, want beren horen niet thuis in een circus.
Andres
En in een dierentuin, horen ze daar thuis, Juffrouw?
Juffrouw
Eigenlijk ook niet, maar in een dierentuin worden ze zeer goed verzorgt en ze krijgen daar een
plaats alsof ze in het wild rondlopen.
Genoeg over die beer, we gaan met de les beginnen.
Xander …. Jelle…… waarom zijn jullie zo stil?
Dat ben ik van jullie niet gewoon.
Xander
Ik ben doodsbang.
Jelle
Ik ook Juffrouw.
Iedereen
Hahahahahahahahahah
Juffrouw
Stilte aub
Ik denk dat iedereen hier een beetje bang is.
Andres en Hermelien
Wij zijn niet bang.
(Nu horen ze een gebrul van de beer buiten – iedereen loopt van zijn stoel tot bij Juffrouw)
Grrrrrrrr….. Grrrrrrrrr…..Grrrrrrrrrr
Grrrrrrrrrr……Grrrrrrrrrrr
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Iedereen
Dat is de beer.
Juffrouw
Maar neen kinderen dat is de wind dat jullie horen.
De wind kan een geluid maken precies of dat het een beer is.
Andres
Juffrouw?
Mag ik eens naar buiten gaan kijken of het wel degelijk de beer niet is?
Juffrouw
Neen, blijf maar binnen, ik ga wel een kijkje nemen.
(Juffrouw loopt naar buiten en komt direct weer binnen)
Juffrouw
Zie je wel.
Er is buiten niets te zien, het was de wind.
Ga maar terug op jullie plaats zitten.
(Iedereen gaat terug op hun plaats zitten)
Zo.
Nu kunnen we eindelijk met de les van rekenen beginnen.
Haal maar allemaal jullie rekenboekje uit.
(De beer brult terug en de kinderen lopen weer van hun stoel tot bij de juffrouw behalve
Andres en Hermelien)
Grrrrrrrrrrrrrrr…… Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Grrrrrrrrrrrr…..Grrrrrrrrrrrrrrrr
(Iemand van de kinderen die zijn boekje wil uithalen)
Juffrouw
Ja, kinderen zo zal dat vandaag niet gaan.
Jullie horen de wind en denken dat het de beer is.
Jelle
Maar ik ben er zeker van dat het die beer is.
Juffrouw
Ik heb een voostel.
We gaan vandaag geen les meer geven jullie mogen naar huis.
Het is toch maar een halve dag les en ik zal de directeur wel verwittigen.
Emma
Ik ga niet alleen naar huis, daarvoor ben ik veel te bang van de beer.
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Silke
Ik ga ook niet alleen naar huis.
Ik ben ook bang.
Iedereen
Wij ook niet
Juffrouw
Als het zo zit, dan moeten wij een oplossing zoeken.
Wie heeft er een voorstel?
Andres
Ik juffrouw.
Juffrouw
En welk voorstel Andres,
Andres
Dat we ons in twee groepjes verdelen eentje bij mij en eentje bij Hermelien.
Zo kunnen we samen naar huis en de beer kan ons niets doen.
Juffrouw
Wat vind jij daarvan, Hermelien
Hermelien
Voor mij is dat oké.
Ik ben toch niet bang… allé, dat denk ik toch.
Juffrouw
Goed zo.
Wie gaat er mee met Andres en wie gaat ermee met Hermelien.
(Iedereen steekt zijn vinger op)
Zo kan ik natuurlijk niet zien wie met wie naar huis wil.
Ik heb een betere idee
We gaan allemaal samen naar huis.
Doe jullie jas maar aan, we vertrekken onmiddellijk.
(Iedereen gaat nu van het toneel – als iedereen weg is komt de beer op in de klas)
Benno de beer
(Brult) Grrrr…. Grrrrrrr… Grrrrrrr
(De beer kijkt in alle schoolbanken en gooit het papier en de boekjes eruit – Hij veegt alles
die op de tafel van de juffrouw ligt op de grond – terwijl hij bezig is brult hij)
Grrrrrrrr …. Grrrrrrr ……
Grrrrrrrr …. Grrrrrrr ……
Grrrrrrrr …. Grrrrrrr ……
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Grrrrrrrr …. Grrrrrrr ……
Grrrrrrrr …. Grrrrrrr ……
Grrrrrrrr …. Grrrrrrr ……
(Andres en Hermelien komen de klas binnen terwijl de beer bezig is, De beer ziet de twee
kinderen NIET – Andres en Hermelien verstoppen zich in een kast)
Grrrrrrrrrrrrr….. Grrrrrrrrrrrrr
(Nu gaat de beer weg – dan komt Andres uit de kast en Hermelien roept vanuit de kast…)
Hermelien
Is hij weg?
Andres
Ja, hij is weg.
Kom ook maar uit de kast, want straks heb je geen ademen meer.
(Hermelien komt nu ook uit de kast)
Hermelien
Wat ben ik blij dat hij weg is, want het is zo akelig in die kast.
Andres
Zeg, moet je hier nu eens kijken wat die beer hier heeft aangericht.
Hermelien
Al onze mooie boeken liggen hier op de grond.
En allemaal door elkaar.
Dat zal werken worden.
Andres
Zeg, Hermelien?
Heb jij ook gezien dat het een grote beer was?
Hermelien
Een grote beer?
Ik denk eerder dat het een kleine beer was.
Andres
Was hij nu groen van kleur?
Hermelien
Zo goed heb ik hem niet gekeken.
Andres
Was je bang?
Hermelien
(heel stoer) Neen, natuurlijk niet.
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En jij?
Andres
(heel stoer) Ik ook niet.
Maar waarom kroop je dan ik de kast?
Hermelien
Omdat jij in de kast kroop
Andres
En ik kroop erin omdat jij in de kast kroop.
Hermelien
Zo zijn we dan allebei in de kast gekropen.
Maar niet van de schrik, alleen maar omdat de beer ons niet zou zien.
Andres
(nog stoerder) Natuurlijk was het niet van de schrik.
Wie zou er nu schrik hebben van een klein beertje.
(Nu komt de juffrouw binnen en ziet dat Andres en Hermelien staan te kijken naar de ravage
die de beer heeft aangericht)
Juffrouw
ZO… ANDRES EN HERMELIEN.
WAT IS ER HIER GEBEURD ????
Andres
Wij weten niet wat er hier gebeurd is, maar het is niet van ons.
Hermelien
Neen, wij hebben dat niet gedaan.
Juffrouw
WAT?
Jullie hebben dat niet gedaan?
Is er hier nog iemand anders in de klas, misschien?
Andres
Alleen Hermelien en ik.
Juffrouw
En wie was er nog toen ik binnenkwam?
Hermelien
Niemand, maar wij hebben de beer gezien.
Juffrouw
DE BEER???
Jullie geloven dat toch zelf niet.
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Ik heb geen beer gezien.
Andres
En toch is het waar.
Juffrouw
Hoe zag die beer eruit.
Hermelien
Klein.
Andres
Groot.
Juffrouw
Wat zal het nu zijn… groot.. of..klein.
Hermelien
Echt goed hebben we hem nu ook niet gezien, want we zijn in de kast gekropen.
Andres
Ja… we hebben ons daar verstopt.
Juffrouw
Kijk, Ik geloof daar echt niets van.
Beren lopen hier niet rond.
Andres
En toch is het waar, wij hebben hem gezien.
Juffrouw
Jaja, en het hij was groen van kleur zeker?
Hermelien
Heb je hem ook al gezien?
Juffrouw
Tuurlijk heb ik hem niet gezien.
Ik geloof van jullie verhaal helemaal niets.
Jullie hebben dat hier zelf gedaan.
Andres
Maar juffrouw wij…..
Juffrouw
Zwijgen nu.
Jullie mogen dat hier allemaal weer netjes maken.
Hermelien
ZEG, en toch hebben wij dat niet gedaan.
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Juffrouw
Wel, als jullie zo overtuigd zijn dat de beer echt bestaan, dan zou ik jullie aanraden om hem te
zoeken.
Of zijn jullie bang misschien?
Andres
Maar….maar…
Juffrouw
Jullie zijn wel bang geloof ik?
Andres en Hermelien
(Heel stoer) NEEN.
Juffrouw
Wel zoek hem dan maar en jullie mogen hem naar hier meebrengen.
Andres en Hermelien
Oké, wij zullen hem zoeken…
Andres
…en vinden.
Juffrouw
Allé…
Als jullie hem vinden dan beloof ik dat jullie morgen pannenkoeken eten.
Hemelien
Met de ganse klas?
Juffrouw
Ja, met de ganse klas.
(Hermelien en Andres gaan nu op zoek naar de beer en verlaten het toneel)
Wat een grote fantasie hebben die kinderen toch.
Hm… een beer…. Hoe krijgen ze het in hun hoofd.
Ik zal maar zelf die troep hier opruimen.
(Emma komt buiten adem binnengelopen)
Emma
Juffrouw….juffrouw….
Juffrouw
Ach, Emma.
Kom je helpen de klas opruimen?
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Emma
Neen…. Ja…..
Ik heb die beer gezien.
Juffrouw
Het is geen waar zeker?
Jij ook al,
Emma
Jawel.. het is wel waar.
Ik heb hem achter de bomen op het marktplein gezien.
Juffrouw
En naar welke kant liep hij.
Emma
Dat heb ik niet meer gezien, want ik ben direct naar hier gelopen.
Juffrouw
Hoe wist jij dat ik hier was.
Emma
Van Andres en Hermelien.
Juffrouw
En hebben zij ook die beer gezien?
Emma
Dat weet ik niet…. ik denk het…
Ze zeiden dat ik het direct aan jou moest komen vertellen.
Juffrouw
Dat was een goed idee.
Ik denk dat ik het nog zal moeten geloven.
Maar een beer, wie zou dat nu denken?
Weet je wat…
Kom we gaan naar de burgemeester.
Misschien kan hij de politie op patrouille sturen om naar die beer uit te kijken.
(Juffrouw en Emma verlaten het toneel - dan komt Xander binnen)
Xander
Oei, wat is er hier gebeurd?
(Tim komt ook binnen)
Tim
Ach, wie we hier hebben, onze Xander.
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Xander
Van waar kom jij?
Tim
Ik kom van buiten
Wat is er hier gebeurd?
Heb jij dat gedaan?
Xander
Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb het niet gedaan.
Ik denk dat het van de beer is.
Tim
Ik sta hier al 25 minuten voor de deur te wachten en ik heb geen beer gezien.
Xander
Dat is niet waar.
Tim
Dat is wel waar.
Xander
Neen, dat kan niet, want ik ben zopas binnengekomen en jij stond niet aan de deur.
Tim
Het is altijd hetzelfde met jou.
Jij weet altijd alles beter.
Weet je wat?
Ik zal tegen de juffrouw zeggen dat jij dat hier allemaal gedaan heeft.
Xander
Maar ik heb niets gedaan.
Toen ik binnenkwam lag al die troep hier.
Ik denk dat al die troep van jou is.
Tim
Geloof wat je wilt, maar ik heb het niet gedaan en daarmee basta.
Xander
Ja, als het zo zit, dan kunnen we er niets aan doen.
We gaan die rommel maar opruimen zeker?
Tim
Daarvoor heb ik geen goesting.
Doe jij dat maar alleen.
Xander
Alleen doe ik het ook niet.
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Tim
We gaan dan maar naar huis
Xander
Maar als juffrouw dat zal zien, zal ze nog een beetje kwaad zijn op ons.
Tim
Kwaad?
Zij zal niet kwaad zijn op ons.
Wij hebben dat toch niet gedaan.
Xander
Komaan, we zijn weg
(Xander en Time verlaten het toneel)

Einde eerste deel
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Tweede deel
(De kinderen en de juffrouw komen terug binnen in de opgeruimde klas)
Juffrouw
Ah, ik zie dat Benno terug op school is?
En hoe gaat het met je?
Benno
Nog niet zo goed, maar ik ga proberen mijn best te doen.
Juffrouw
Dat hoor ik graag.
Zo, ik hoop dat die misérie van de beer nu opgelost is?
Heeft er iemand de beer nog gezien?
Iedereen
Neen.
Juffrouw
En jij Andres?
Andres
We hebben hem niet meer gezien.
Juffrouw
Ik denk dat jullie dat allemaal verzonnen heb en dat die rommel die hier gisteren lag van
iemand is die het niet wil zeggen.
Maar voor één keer ga ik het door de vingers zien.
Neem nu allemaal jullie werkboekje van rekenen.
(De kinderen rommelen in hun bank en nemen een werkboekje)
Weten jullie nog aan welke bladzijde wij waren gekomen?
Silke
Aan bladzijde acht, juffrouw
Juffrouw
Goed, neem dan allemaal bladzijde acht en wat staat er daar?
(Benno steek zijn vinger op)
Ja, Benno
Benno
Ik voel me weer niet zo goed juffrouw.
Mag ik eventjes naar buiten?
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Juffrouw
Waarom?
Benno
Om wat frisse lucht te gappen.
Ik denk dat ik een beetje raar wordt.
Juffrouw
Allé, doe maar…. Maar direct terugkomen hé.
Benno
Ja juffrouw.
(Bruno gaat van het toneel)
Juffrouw
Allé, jullie mogen die twee oefeningen die op die bladzijde staan invullen.
(Men hoort terug het brommen van de beer)
GRRRRRR…….GRRRRRRRRRR
GRRRRRRRRRRR……GRRRRRRRR
Andres
Juffrouw, dat is weer die beer.
Hermelien
En er is nu geen wind.
Juffrouw
Wacht ik ga even een kijkje nemen.
(Juffrouw gaat van het toneel en Andres spreekt tot de kinderen)
Andres
Dat kan toch niet.
Ik denk dat ik weet waar en wie die beer is.
Xander
JA, wie dan wel?
Emma
En waar zou hij zich verbergen,
Andres
Dat kan ik niet zeggen, maar ik denk dat ik het weet.
Wie wil er met mij gaan zoeken?
………… (Stilte)
Allé, jullie zijn toch niet bang van zo een klein beertje.
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Hermelien
O, ik dacht dat jij tegen de juffrouw zei dat het een grote beer was.
Andres
Heb ik dat gezegd?
Hermelien
Ja, natuurlijk heb je dat gezegd.
Andres
Ik zal me dan vergist hebben.
Allé, wie gaat er mee op zoek naar die beer.
…… (Stilte)
Niemand?
Dan ga ik alleen op zoek.
Hermelien
Ik ga wel mee.
Ik ben geen bangerik zoals die andere hier.
Iedereen
BAAAAAA
Andres
Komaan Hermelien, we zijn weg.
Jelle
Moeten jullie soms niet wachten tot de juffrouw weer binnen is.
Andres
Neen, wij wachten niet.
Jullie moeten maar zeggen dat wij op zoek zijn naar die beer.
(Andres en Hermelien verlaten het toneel)
Silke
Was het niet beter dat wij ook meegingen om te zoeken.
Alleen is maar alleen.
Xander
Ze zijn toch met twee.
Silke
Ja natuurlijk, maar ik geloof niet dat ze het kunnen halen tegen die beer en daarbij moest er
hen iets overkomen dat zouden wij ons nog schuldig voelen ook.
(De Juffrouw komt terug binnen)
Iedereen
EN…..
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Juffrouw
Wat EN?
Xander
Heb je hem gevonden?
Juffrouw
Neen.
Emma
Dan zullen Andres en Hermelien hem wel vinden.
Juffrouw
Wat is er van Andres en Hermelien?
Xander
Ze zijn op zoek naar de beer.
Juffrouw
Helemaal alleen?
Xander
Neen, ze zijn met twee.
Juffrouw
Dat kan niet, zo maar weglopen uit de klas.
Wacht tot ze terug komen, ik ga ze eens een lesje leren.
Tim
Ja, van rekenen, hahahahaha
(Iedereen lacht nu)
Juffrouw
Jullie moeten nu eens goed luisteren.
Ik ben gisteravond naar de burgemeester geweest en hij heeft de politie erop uit gestuurd om
naar die beer te zoeken.
Ze hebben niets gevonden.
Dus, er loopt hier GEEN beer rond.
Hebben jullie dat nu goed begrepen?
Iedereen
JA, JUFFROUW;
Juffrouw
Goed zo en nu gaan we verder met de les zonder Andres en Hermelien.
(Buiten horen ze weer een gebrul)
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Hoe dit afloopt….!?
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