
FLATKAT - HARRO VAN LIEN

KIJKBRIEF VOOR LEERKRACHT

Beste leerkracht,

In deze brief vind je informatie en een kijkwijzer bij de digitale versie van de voorstelling 
Flatkat van theatermaker Harro van Lien.

In de voorstelling vertelt Harro over de hoofdpersoon Timo. Een jongen die samen met zijn vader in een flat woont 
met de kat Monnamoer. Op een dag verdwijnt de kat. Mevrouw Millèn van de dierenopvang blijkt hier alles mee te 
maken te hebben. Flatkat is een verhaal over vallen en opstaan. En over vriendschap en vertrouwen in jezelf. 

Aanvankelijk was de speellijst van Harro voor een groot deel gevuld met zijn nieuwste voorstelling Flatkat. 
Helaas heeft de huidige crisis roet in het eten gegooid en is hij op zoek gegaan naar een creatief en 
kwalitatief goed alternatief. Zo ontstond het ‘Flatkatpakket’.

Het Flatkatpakket is interactief, digitaal én fysiek. Deelnemende klassen ontvangen een pakket per post 
met daarop de sticker Flatkatpakket. Zonder dit pakket is het digitale programma niet te volgen. Mocht 
het zo zijn dat je het pakket nog niet hebt ontvangen, neem dan contact op: harrovanlien@gmail.com 
dan zorgen we dat het zo snel mogelijk jullie kant op komt. 

Je kunt het project starten op een moment dat past binnen het lesprogramma. Het project is opgebouwd 
uit hoofdstukken. Je kunt na ieder hoofdstuk een pauze inlassen of meerdere hoofdstukken achter elkaar 
volgen. Of kies ervoor om iedere dag een hoofdstuk te doen. Het fijne van dit format is dat het compleet 
geïntegreerd kan worden in jouw planning. Daarbij is er ook bijna geen voorbereiding nodig. Eenmaal in het 
project klik je eenvoudig door naar het volgende onderdeel. 
 
Om te beginnen maak je met een paar muisklikken een account aan. Eenmaal ingelogd kom je in het 
project. Je kunt daar kiezen uit twee niveaus voor Flatkat: middenbouw (groep 3-5) en bovenbouw (6-
8). Het project bestaat uit filmpjes over het verhaal en instructievideo’s. Er wordt in de instructievideo’s 
duidelijk aangegeven of er iets uit het pakket nodig is en wat er mee moet gebeuren. Ging de instructie te 
snel zet dan gerust de video opnieuw aan. 

Om de filmpjes en de opdrachten te bekijken klik hier

Hieronder volgt de hoofdstuk-indeling met de geschatte tijdsduur:

 Welkom bij Flatkat (15 minuten)
 Zelf toevoegen: tekenmateriaal.
 1. Introductie voor de leerkracht.
 2. Introductie voor de leerlingen.
 3. Opdracht (individueel): Maak vermissingsposters van Monnamoer. 
  Tekenen en kleuren (Posters zitten in het pakket). 

 Mevrouw Millèn (15 minuten)
 1. De viskraam (video 1).
 2. Opdracht (klassikaal): Imitatie mevrouw Millèn. 
  Doe mevrouw Millèn na volgens de instructies. 
 3. Filmpje: Mevrouw Millèn in de stad. 
 4. De viskraam (video 2).
 5. Filmpje: Millèn belt Timo.

 Timo & Monnamoer (15minuten)
 1. De viskraam (video 3).
 2. Opdracht (individueel): Posters ophangen. 
  De getekende posters worden nu opgehangen in het lokaal.
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 Zak diepvrieserwten (20 tot 25 minuten)
 Zelf toevoegen: schaartjes voor het plakband. Stift of pen. 
 Als het nodig is: Er zijn extra plattegronden toegevoegd.
 1. De viskraam (video 4).
 2. Opdracht (In groepjes): Plattegrond puzzelen.  
  De gescheurde plattegronden wordt door groepjes in elkaar gezet. 
  (viszakjes uit het pakket). 
 3. Opdracht: Timo’s tour. 
 4. Vragen Timo’s tour. Bekijk de vragen op het digibord en bespreek ze met je groep.
 5. Opdracht (In groepjes): Teken de route van Timo. 
  Met hetzelfde groepje teken je op het plattegrond waar Timo heeft gelopen. 

 De Asherakater  (10 tot15 minuten)
 Zelf toevoegen: Stift of pen
 1. De viskraam (video 5).
 2. Filmpje: Millèn belt Annet.
 3. De Viskraam (video 6).
 4. Opdracht: de tour van Monnamoer.
 5. Vragen Monnamoers’ tour. 
  Bekijk de vragen op het digibord en bespreek ze met je groep. 
  Teken vervolgens zijn route. (In groepjes)

 De ontknoping (20 tot 25 minuten)
 1. De viskraam (video 7).
 2. Opdracht (klassikaal): ‘Foto’s van het verhaal. 
  Beeldt met de klas de ‘foto’s’ uit die Timo zich kan herinneren.
 3. De viskraam (video 8).
 4. Opdracht (klassikaal) ondervraging. 
  Kijk naar het filmpje: wat heeft volgens jullie de rechercheur aan Millèn gevraagd?
 5. Filmpje: Ondervraging Millèn.
 6. Einde.

We wensen jullie veel plezier met het Flatkatpakket. En graag tot snel, live in het theater of in de klas! 
We staan in de startblokken en komen naar jullie toe zodra het weer kan en mag met bekende en nieuwe 
voorstellingen!

Met vriendelijke groet,
Harro van Lien, harrovanlien@gmail.com 
in samenwerking met STT produkties.
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