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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Heel kort de inhoud van het sprookje van Assepoester laten vertellen: Kies 4 kinderen: De eerste 
vertelt het begin van het verhaal, de 2e het volgende stukje enz. 
2e les: Nog eens het verhaal laten vertellen, nu door 4 andere kinderen.  

Inleiding 1 
Doel: Kennismaken met het lied.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit lied over?  
2. Kun je iets vertellen over de opbouw van dit lied? (Voorspel, 3 x 2 stukken rap, 3e en 4e korter, 5e en 
6e weer korter, slot) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Kennismaken met de film Assepoester van Disney. (2015) 
Werkwijze:  

Geef vragen vooraf:  
1. Wat is de lievelingskleur van de boze stiefmoeder? (Groen: De kleur van haat en nijd!) 
2. Welke instrumenten hoor je? (Zo’n beetje alle van het symfonieorkest!) 
Wat is de Engelstalige naam voor ‘Assepoester’? (Cinderella. Uitleg: Ella is de eigenlijke naam van de 
dochter; Cinder = As uit de haard.) 
Stilte-afspraak maken. Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en het ritme van het 1e couplet 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Vraag: Waarom staan sommige woorden of lettergrepen dik gedrukt? (Die vallen op de eerste tel van de 
beat.)  
Verdeel je klas in groepjes van plm. 4 kinderen. Elke groepje gaat 2 minuten zelfstandig aan de slag om 
de tekst ritmisch te leren uitspreken. 
Laat dan elk groepje het resultaat horen met de speler erbij.  
Vraag 6 kinderen als vrijwilliger: Elk kind neemt 2 regels voor zijn/haar rekening.  
Tik zelf met een stokje of pen op een tafel de beat, de klas knipt met de vingers de beat mee. Elk van die 
6 kinderen rapt zijn/haar twee regels.  
Kies van deze 6 één kind die het nog eens alleen mag proberen met de speler. De klas knipt de beat met 
de vingers mee. 

Groep: 6/7/8 
Thema: Sprookjes, battle, rap 
Inhoud: Een rap battle tussen Assepoester en Belle. Een pittige tekst. Een 
korte uitleg over samples en een loop-app.
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Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en het ritme van het 2e couplet 
Werkwijze:  

Dezelfde manier als in kern 1. Maar nu met 6 andere kinderen.  
De tekst tussen haakjes (‘Belle’ en ‘Nou?!’) wordt door de hele klas gedaan. 
Wijs onderaan het scherm op de vormsymbolen. Vraag wat elke kleur betekent. (Groen= Intro/Slot; 
oranje=Assepoester; Blauw=Belle) 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en het ritme van het 3e couplet 
Werkwijze: 

Dezelfde manier als in kern 1. Maar nu met 4 andere kinderen. 
De tekst tussen haakjes (‘Hoe?’) wordt door de hele klas gedaan. 

Kern 4 
Doel: Leren van de tekst en het ritme van het 4e couplet 
Werkwijze: 

Dezelfde manier als in kern 1. Maar nu met 4 andere kinderen. 

Kern 5 
Doel: Leren van de tekst en het ritme van het 5e en 6e couplet 
Werkwijze: 

Dezelfde manier als in kern 1. Maar nu met 4 andere kinderen.  
Uiteindelijk is er 1 Assepoester en 1 Belle. Dit kan ook door een jongen gedaan worden.  
Geef als huiswerk de tekst mee en maak er een competitie van met voorrondes en uiteindelijk twee 
kinderen die de rollen van Assepoester en Belle gaan vertolken.  
De tekst tussen haakjes (Belle, nou en hoe?!) wordt door de hele klas gedaan. 
Je kunt er bewegingen bij verzinnen zoals in het filmpje.  
Je kunt er achtergrond-dansers aan toevoegen.  

Kern 6 
Doel: Rappen en Spelen van een samengesteld ritme (Stukje uit het het lied) 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk op het bord. Wat zie je? 
Laat speler 1 horen, de kinderen luisteren een rondje. 
Zet speler 1 aan, de kinderen spreken mee. 
Zet speler 1 aan, de kinderen spreken en klappen/tikken mee.  
Zet speler 1 aan, de kinderen tikken/klappen het ritme mee. 
Zo ook met ritme 2 en 3.  
Verdeel je klas in 3 groepen: Elk krijgt een ritme. 
Zet speler 1 of 4 aan en laat elke groep zijn ritme spreken/tikken. 
Tik zelf 4 tellen vooraf. Op de 3e tel zet de 1e groep in met ritme 1. De andere 2 vallen op tijd in. 
Herhaal elke zin telkens 4 keer.  
Neem de instrumenten; geef ze aan de groep met het ritme wat erbij hoort.  
Laat ze - na aftellen - spreken + spelen. 
Daarna alleen nog maar spelen. 
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Kern 7 voorde 2e les 
Doel: Kennismaken met de begrippen ‘sample’ en ‘looping’. 
Werkwijze:  

Zet het eerste speler aan. Vraag: Wat hoor je? Wat zie je? Kun je zien wat je hoort? 
Leg uit m.b.v. het schema eronder: Je ziet 2 sporen: Het linkerkanaal en het rechterkanaal. Samen noem 
je dat Stereo. Hoe hoger de streepjes/figuren, hoe harder het volume. Je ziet aan het lopende lijntje waar 
je bent in de beat. Het stukje wordt telkens herhaald. Dat kun je horen, maar ook zien. Zo’n stukje heet 
een ‘sample’. Dat herhalen noemen ze ‘looping’. Heel veel popmuziek wordt tegenwoordig opgebouwd 
uit ‘loops’ en ‘samples’. Je kunt uit elk stukje een sample halen en daarmee nieuwe muziek maken.  

Kern 8 voor de 2e les 
Doel: Kennismaken met een ‘loopmachine’. 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk naar dit plaatje: Zie je hier ook samples? (Ja, een heleboel kleine) 
Leg uit en wijs aan: Je ziet hier boven elkaar 8 sporen: Achter elk spoor zie je korte samples staan. Elk 
spoor kun je aan of uit zetten, harder of zachter zetten. Zo kun je een drumloop maken die telkens 
anders klinkt. Om je keuze vast te leggen gebruik je de knoppen 1 t/m 24. Bij knop 3 gebruik bijv. spoor 
4 en 8, bij knop 5 gebruik je spoor 4 en 6 enz. (Knop 22 t/m 24 worden nu niet gebruikt.) Achteraan elk 
spoor kun je instellen hoe hard elk spoor mag klinken. Boven de sporen kun je kiezen hoeveel maten en 
tellen je de loops wilt laten klinken. En natuurlijk kun je veel meer met zo’n machine, maar dat wordt te 
ingewikkeld om nu uit te leggen. We kunnen wel een voorbeeld beluisteren en bekijken. 
Klik op Voorbeeld (rechtsonder) en start de film. 
Bespreek wat ze gezien en gehoord hebben.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie). 
Werkwijze: 

Hier kun je een eigen keuze maken hoe je het wil oefenen en uitvoeren: 
Laat je de hele klas meedoen? Maak twee groepen: De Assepoesters en Belles. 
Laat je elke leerling twee regels uitvoeren? (Je hebt in totaal 24 paar regels. Als je meer kinderen 
hebt, laat je sommige regels door twee kinderen tegelijk uitvoeren.) 
Kies je 1 Assepoester en 1 Belle? (De rest van de klas doet de tekst tussen haakjes, danst, speelt de 
beat met instrumenten, enz.)  

Voor de verstaanbaarheid en de uitvoerbaarheid is keuze 2 en 3 de beste. Met een hele groep 
tegelijkertijd is bijna niet te doen.  
Als je speler (links: Met stem, rechts: Heel zacht de stem) aan hebt gezet, kun je de tekst naar beneden 
scrollen zodat je telkens het betreffende stuk kunt lezen.  

Afsluiting 2 voor de 2e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Als je dit wil uitvoeren op een podium zul je de kinderen de tekst (bijna) van buiten moeten laten leren.  
Deze afsluiting kan een hulpmiddel zijn nadat ze de tekst (thuis) al vaak herhaald hebben.  
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Assepoester:
1. Een andere prinses.. wil mij van mijn troon verjagen?
Durft LelleBelle Assepoester heus nu uit te dagen?
2. Je zou toch moeten weten dat ik beter ben in rappen
en alle mensen weten.. dat ik heel hard kan meppen?
3. Ik was vroeger keukenmeid en lapte alle ramen
vanaf het ogenblik.. dat mijn stief..zussen kwamen
4. Hun benen waren dikker dan de poten van een koe
Maar kijk eens naar mijn voetjes…Ik weet wel wat ik doe
5. Ik laat mijn glazen muiltje lekker achter op een trap
Waarna ik klokslag twaalf in mijn eigen koetsje stap
6. De prins roept hard: madammeke, hier ligt nog uwe schoen
Maar morgen komt die prins terug en dan wil hij een zoen

Belle:
1. Wat is mijn naam?.. (Belle!) Zeg het nog eens…(Belle!)
Het ideale meisje…voor alle vrijgezellen
2. Ik ben knap, ik ben slim,… ik laat me niet bedotten
Je zult me niet zien sjouwen.. met pannen of met potten
3. Ik ben geen Assepoester.. want poetsen doe ik niet
Van alle mooie meiden.. ben ik zijn favoriet
4. Hij is niet mooi (nou?!).. maar grommen kan hij goed
Zijn stem is wel wat rauwer maar zijn woorden zijn zo zoet
5. Kijk nou eens naar die prins van jou, dat is toch echt een mietje
Hij danst als een flamingo en hij zingt als een parkietje
6. De mijne is veel sterker… en echt een knuffelbeest
Met hem kun je lachen…met hem is het feest!

Assepoester:
1. Een feest?.. Een feest?.. Wie weet daarvan het meest?
Weet je zeker dat je ooit… op een feestje bent geweest?
2. Je zat toch al die tijd …in die grote circustent?
Je mocht toch geen moment… de deur uit van je vent?
3. Je hebt wel heel wat praatjes… je kan me veel vertellen
Maar van feestjes en van ballen weet je niets, mijn beste Belle
4. Luister goed, brave meid, ik verspil niet langer tijd
Ga naar huis, naar je vent…want anders krijg je spijt
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Belle:
1. Nee, jij dan, Assepoester, alsof jij wel alles weet
Ik wed dat jij niet weet hoe onze Repelsteeltje heet
2. En wat de hoofdstad is van Boeloezoeloezoeloeland (Hoe?)
Van dat soort dingen heb jij echt geen grammetje verstand
3. Maar ik ging daarentegen naar een echte Hogeschool
en speel daarbij op hoog niveau op fluit en altviool
4. En jij deed enkel huishoudschool en verder kwam je niet
Wat mij betreft is dit het laatste stukje van dit lied

Assepoester:
1. De groeten dan, tot ziens maar weer, het was een waar plezier
Ja, ga maar snel naar huis terug ,..naar je knuffeldier
2. Ik hou je echt niet langer op, … ga maar snel hier weg
Ik vraag je echt niet op mijn feestje, lekker vette pech

Belle:
1.  De groeten aan je prinsje, aan de koning en zijn vrouw
Je dacht toch niet dat ik ooit naar een feestje van jou wou?
2. Kom, meiden, het is hoogste tijd, we moeten nu echt gaan
Die Assepoester kan ons toch niet met haar rap verslaan
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