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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: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar speelt de film zich af? (Trinidad en Tobago in de Cariben.) 
2. Waar gaat de tekst van het liedje over? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Zing het lied mee. 
2. Je mag ook erbij dansen 
Zet de film aan.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Vertyaal samen de tekst. Zie onderaan handleiding.  
Zet de speler aan: alle kinderen lezen mee.  
Zeg zin voor zin de tekst voor, het liefst in het juiste ritme.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Leg uit: Klap op elke rode lettergreep en stap op elke blauwe. 
Neem een 2 trommen en 2 paar maracas erbij: Geef die aan kinderen. Zij spelen nu de rode resp. 
blauwe lettergrepen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van canon 
Werkwijze:  

Leg uit: We gaan zingen in 3 groepen. De 1e groep begint en zodra die bij ‘First of all’ is, gaat de 2e 
groep zingen, vooraan! Als die bij ‘First of all’ is, start de 3e groep. Als je groep klaar is,  begin je 
gewoon weer vooraf aan.  

Groep: 6/7/8 
Thema: Dans, Cariben, feest 
Inhoud: Een 3-stemmige, Engelstalige canon, ritmes lezen en spelen, 
ritmes ontwerpen, instrumenten spelen, luisteroefening, melodie 
herkennen, spelen op xylofoon en begeleiding met Boomwhackers.
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Jij geeft met een teken aan wanneer groep 1 mag stoppen, groep 2 mag stoppen en tenslotte groep 3 
stopt.  
Hier hierbij kun je de rode en blauwe lettergrepen laten klappen resp. stappen.  

Kern 3 
Doel: Lezen en spelen van ritmes. 
Werkwijze: 

Laat speler 1 horen: De kinderen kijken en luisteren.  
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen het ritme mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4: De kinderen klappen het rode ritme. 
Zo ook met de andere ritmes. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een kleur, een ritme.  
Stapelen: Tel zelf 1 2 3 4 af: Rood begint en gaat door. Op jouw teken start het 2e, 3e en 4e ritme te 
spelen. Op jouw teken stoppen ze na elkaar of tegelijkertijd.  
Neem de instrumenten erbij en verdeel die over de 4 groepen. Herhaal bovenstaande, nu met 
instrumenten. 
Variatie: Tel 1 2 3 4 af: Alle ritmes starten tegelijk.  

Kern 4 voor de 2e les.  
Doel: Zelf ritmes ontwerpen. Eerst kern 3 oefenen.  
Werkwijze:  

Verdeel je klas in groepjes van 4. Elk groepje krijgt een werkblad. (Zie onderaan handleiding.) 
Een groepje spreekt onderling af wie welk instrument gaat spelen.  
1 kind noteert wat elk instrument gaat spelen. 
Tips: 1. Werk met potlood, dan kun je altijd veranderen. 2. Begin simpel, je kunt later altijd iets 
toevoegen. 3. Zorg dat je niet allemaal op hetzelfde moment begint. 4. Je mag tussen de bolletjes ook 
een extra bolletje tekenen: Dan krijg je een sneller ritme. 
Geef de groepjes plm 10 minuten de tijd. Ze ontwerpen zonder instrument! 
Daarna laten ze het aan elkaar horen met de instrumenten.  

Kern 5 
Doel: Herkennen van melodie. 
Werkwijze:  

Vraag: Hoeveel tonen staan er in vakje A? Zijn ze even hoog? Wat is het verschil met vakje B? 
Zet de 1e speler aan: De kinderen luisteren en kijken maar zeggen nog niets. 
Vraag dan wie er kiest voor vakje A? Wie voor vakje B? enz. Geef zelf nog geen oplossing! 
Zo ga je verder naar de volgende spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Je laat elke speler nog eens horen.  
Variatie: Elk kind neemt een blaadje en ene potlood en noteert achter elk nummer een letter. 

Kern 6 
Doel: Exact luisteren. 
Werkwijze:  

Bespreek samen de 4 plaatjes: Jij kunt de namen erbij noemen als ze het niet weten: Een ocelot, een 
rode brulaap, een cocrico en een dolfijn. 
Bij elk plaatje hoort een geluid. Maar in welke volgorde?  
Zet de 1e speler aan: De kinderen luisteren en kijken maar zeggen nog niets. 
Vraag dan wie er kiest voor vakje A? Wie voor vakje B? enz. Geef zelf nog geen oplossing! 
Zo ga je verder naar de volgende spelers. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Je laat elke speler nog eens horen.  
Variatie: Elk kind neemt een blaadje en ene potlood en noteert achter elk nummer een letter. 
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Kern 7 
Doel: Spelen van melodie op xylofoon. 
Werkwijze:  

Vraag: Hoe heet dit instrument? Een xylofoon, met houten staven. De grote broer daarvan heet 
Marimba. Op de staven zie je letters staan. net zoals op het plaatje hier. De hoge tonen zijn kleine 
staven, de lage tonen zijn groter.  
Neem het instrument erbij: Vraag een kind om een toonladder van laag naar hoog te spelen: 8 tonen! 
Niet verder gaan dus! Vraag dat kind van een hoge C naar een lage c te spelen, toon voor toon. En ook 
een beetje op tempo. Tip: Sla kort op de staaf, laat je klopper weer om hoog veren! 
Klik op de pijl  rechtsonder: Een nieuwe pagina met een film. 
Laat de film zien. Daarna komen er een paar vragen: 
Op welke toon begint de melodie? (Een hoge C) 
Op welke toon eindigt de melodie? (Op de G) 
Mag je meteen spelen? (Nee, eerst 4 tellen vooraf.) 
Hoe vaak hoor je de melodie? (3x) 
Laat de film nog een keer zien.  
Laat het kind op de xylofoon dit spelen. En dan nog eens, maar zonder de film.  
Als het vlot gaat, zet je de film weer aan: Het kind speelt mee. 
Het is natuurlijk mooi als je meerdere xylofoons hebt. 
Als dit vlot gespeeld kan worden, kun je deze melodie in de afsluiting laten meespelen.  

Kern 8 
Doel: Spelen van begeleiding op Boomwhackers.  
Werkwijze:  

Pak de BW erbij die je nodig hebt: (grote) C, D, E, F, G, A, B en (kleine) C 
Verdeel die over de kinderen. 
Klik op de pijl  rechtsonder: Een nieuwe pagina. 
Leg uit: Er spelen telkens 4 BW tegelijk. Die staan boven elkaar genoteerd.  
Laat de speler een keer horen. Als ze het snappen, mogen ze alvast zacht mee spelen.  
Laat de speler nog eens horen: Let op: 4 tellen vooraf, dan start de begeleiding.  
Tel nu zelf 1 2 3 4 af en laat de BW spelen. Gaat het te snel? Tel dan langzamer af.  
Gaat het goed? Klik op de rechterpijl  rechtsonder: Een nieuwe pagina met een melodie. (Dezelfde als 
in Kern 7) 
Laat de speler een keer horen. Als ze het snappen, mogen ze alvast zacht mee spelen. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af en laat de BW spelen. Gaat het te snel? Tel dan langzamer af. 
Als ze de BW-partijen goed kennen, kunnen ze die meespelen in Afsluiting 1.  

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

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
Neem de instrumenten erbij: Aan de kleur kunnen ze zien wanneer ze moeten spelen. Elke gekleurde 
lettergreep is een tik! 
Oefen eerst zonder speler en spreek op een rustig tempo de tekst. Als dat goed gaat, verhoog je het 
tempo. Gaat dat goed, laat je ze meespelen met de muziek.  
Variatie: Jij telt  1 2 3 4 af: De kinderen ‘zingen het lied in hun hoofd’ maar spelen wel de instrumenten 
op het goede moment erbij. 
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 
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Afsluiting 2 
Doel: Dansen! 
Werkwijze: 

Laat ze een keer kijken (en meezingen): Hoe zit het dansje in elkaar? De melodie komt 5x en elke keer 
komt weer dezelfde volgorde van bewegingen.  
En nu maar oefenen! 

Vertaling: 
Iedere keer als je een calypso nodig hebt 
Dit is wat je moet doen: 
Op de eerste plaats heb je een ritme nodig, dus 
Schud een beetje, schud een beetje 
Schud de kleine shaker (Schudeitje, maracas.) 
Sla de trom en je zingt en je speel de gitaarslag 
En dan is er een calypso voor jou! 
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Anytime you need a calypso

Here is what you must do:

First of all you need an rhythm, so, 

Shake a little, shake a little

Shake a little shaker

And bang a drum 

And you sing and strum

And then there's a calypso for you! 
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