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Topsport is alleen weggelegd voor de enkeling met speciale talenten. En dan is 
deelname aan de Olympische Spelen nog eens alleen weggelegd voor de top van die topsporters. Zij hebben 
een droom: Deelnemen daaraan is het summum. vandaar dat deze les ‘Droom’ heet.  
We hebben gezocht naar een link tussen dit onderwerp en muziek en dan kom je o.a. uit bij de 
openingsmuziek van de Olympische Spelen en bewegen op muziek. Beide thema’s komen aan bod in de 
inleidingen. 

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. Wat gebeurt er in dit filmpje? 
2. Welk instrument speelt hij? (Synthesizer) 
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. Wat voor een soort muziek is dit? (Klassiek: La Valse Triste, Jean Sibelius) 
2. Wat vind je hiervan? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Zet de speler aan: alle kinderen lezen hardop mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Olympische Spelen, Sport, Dromen 
Inhoud: Een lied op basis van chariots of Fire (Vangelis), ritmes lezen en 
spelen, bewegen op maat, kennismaken met volksliederen, begeleiden met 
boomwhackers.
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuwe coupletten. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Rood: Intro, blauw: Couplet, groen: Refrein, Geel: Instrumentaal 
solo.  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergreep op linkerknie en blauw op de rechterknie.  
Uitbreiding: Als de zin klaar is heb je eigenlijk tijd om nog eens rood en blauw te tikken voordat de 
nieuwe zin komt. Probeer het maar eens uit.  Opmerking: In het refrein kun je dat alleen na de 2e en 4e 
zin. 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuwe coupletten 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Herkennen en klappen van ritmes 
Werkwijze:  

Bespreek de vier sporten die je ziet: Voetbal, basketbal, boogschieten en tafeltennis. 
Laat kinderen de 4 sporten nog eens zeggen, maar nu ritmisch. Merk op: Elk woord heeft een ander 
ritme. basketbal en boogschieten hebben weliswaar beide 3 lettergrepen, maar bij boogschieten klinkt 
de eerste lettergreep lang.  
Quiz: Leg uit: je krijgt na 4 tellen vooraf een ritme 4x te horen. Bij welk woord/welke sport hoort dat 
ritme? Zo ook met de andere 3 spelers. 
Klaar?: Klik op ‘check’ en kijk samen na. Laat de spelers nog eens horen.  
Oefen nog een keer alle ritmes. 

Kern 5  Eerst kern 4 doen 
Doel: Ritmes spelen 
Werkwijze:  

Vraag: Hoe heten de 4 instrumenten? (Handtrom, claves, beatring en maracas) 
Laat de 1e speler horen: De kinderen kijken en luisteren. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af: De kinderen klappen de reeks.  
Verdeel de instrumenten en herhaal de 1e reeks.  
Gaat dat goed, oefen dan ook de andere twee reeksen.  

Kern 6 
Doel: Op de maat bewegen 
Werkwijze:  

Bespreek de 5 ‘sporten’: Touwtje springen, hoepelen, tennissen, gewichtheffen en rolschaatsen. 
Leg uit: Elk van deze ‘sportoefeningen’ heeft een eigen typische beweging. We oefenen op de plaats 
waar je staat de beweging van de sportoefening die ik aanwijs. (Wissel rustig tussen de plaatjes) 
Samen bespreken en proberen: Touwtjespringen gaat bijvoorbeeld snel, maar gewichtheffen niet. Bij 
hoepelen beweeg je je heupen, bij rolschaatsen je voeten om-en-om. Tennissen gaat ook best langzaam, 
je moet immers telkens wachten tot de bal terugkomt.  
Nu gaan we proberen die bewegingen op de maat van de muziek te maken. De maat kan langzaam 
aanvoelen of - bij touwtjespringen en hoepelen - snel. Probeer zelf een van de bewegingen uit op de 
muziek. Als ik in mijn handen klap, wissel je naar een andere beweging. (De muziek duurt plm 3 ½  
minuut.)  
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Kern 7 
Doel: Kennismaken met volksliederen 
Werkwijze:  

Vraag: Van welke landen zie je de vlaggen? (De namen staan er klein onder.) Waar liggen die landen? 
(Heb je een kaart bij de hand? En anders een snelle schets op het Whiteboard?) 
De meeste landen hebben een eigen volkslied. Vaak worden die gespeeld voor belangrijke, 
internationale wedstrijden of bij de uitreiking van de medailles bij de Olympische Spelen. Dan speelt 
meestal een orkest dat volkslied. Maar nu hoor je zangeressen hun volkslied zingen.  
Quiz: Bij welk lang hoort elk volkslied? (Opmerking: Bij die van de USA zingt Lady Gaga het lied!) 
Klaar? Klik op ‘check’ en kijk samen na.  
Welke vond je het mooiste?  

Kern 8 
Doel: Begeleiden met Boomwhackers  
Werkwijze:  

Opdracht: Zoek eerst de BW uit die we nodig hebben: C, D, E, F, G, A, B en c.  
Klik op de pijl rechtsonder. Een nieuw scherm. 
De pagina is ingedeeld in twee helften: De bovenste helft komt eerst en de onderste volgt meteen 
daarop. Je speelt de bolletjes die boven elkaar staan tegelijkertijd.  
Laat de linker speler horen en wijs - na het aftellen - aan waar we zijn. Merk op: De muziek is nu veel 
langzamer, fijn om te oefenen, maar straks moet die veel sneller. Oefenen dus! 
Verdeel de BW en leg nog een keer het juiste gebruik uit. 
Wijs langzaam de groepen bolletjes aan, het liefst met een aanwijsstok zodat je niet in hun beeld staat. 
Probeer dan eens met de linker speler.  
Gaat dat goed? Dan met de rechterspeler. Wissel een keer van BW onder elkaar…. 
Gaat dat soepel? Klik op de pijl rechtsonder. Een nieuw scherm. 
Dan komt in dit filmpje het slot van het lied aan bod: je ziet de kleuren van de BW voorbij komen. 
Gewoon proberen! Let op: Bij slot vertraag je ineens. Krijgt de groep dat voor elkaar?  

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.  
Vergeet niet de tekst te scrollen. 
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 

Afsluiting 2 
Doel: Kennismaken met de originele versie van het lied  
Werkwijze: 

Leg uit: de artiest Vangelis heeft dit lied geschreven voor de film ‘Chariots of Fire’ en die gaat over 
sporten. De songtrack is erg populair geworden en werd dan ook gebruikt voor het filmpje in Inleiding 1 
met Mister Bean. Als grapje natuurlijk! Maar Vangelis heeft dit in 2010 ook eens uitgevoerd in Athene, 
samen met een orkest, buiten bij de tempels van de goden Zeus en Athena. Een mooie symboliek, want 
de Olympische Spelen komen oorspronkelijk uit Griekenland en waren bedoeld ter ere van de goden. 
Vangelis speelt hier piano maar heeft ook zijn synthesizers mee genomen. Daarmee is hij beroemd 
geworden. Dus gewoon luisteren en kijken.  
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Soms heb ik een droom ’s nachts

Ik droom dat ik ren


En iedereen ziet dan

Dat ik de snelste ben


Soms heb ik een droom ’s nachts

Ik spring dan heel hoog

En val op de mat dan

Na een sierlijke boog


Ze klappen en juichen hard 
Al vanaf de start 

Ik krijg dan de gouden plak  
En ik ga uit mijn dak 

Soms heb ik een droom ’s nachts

Ik gooi met een speer


En die gaat heel ver dan 

Je ziet hem niet meer


Soms heb ik een droom ’s nachts

Ik klim in een wand


Wel tien meter hoog dan

En hang aan één hand




Ze klappen en juichen hard 

Al vanaf de start 
Ik krijg dan de gouden plak  

En ik ga uit mijn dak 

Soms heb ik een droom ’s nachts

Ik sla tegen een bal


Die schiet dan de lucht in

Tot in het heelal


Soms heb ik een droom ’s nachts

Dat is wel heel gek


Ik zweef door de lucht dan

Eén been in mijn nek


Ze klappen en juichen hard 
Al vanaf de start 

Ik krijg dan de gouden plak  
En ik ga uit mijn dak   (2x) 

Ik ga uit mijn dak, ik ga uit mijn dak…. 
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