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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, kennismaken met de melodie. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je vooral? (Trompet, trommels, xylofoon (marimba), gitaar, bas, 
klokkenspel, ….. 
2. Wat zie in deze film? Vertel ze na de film iets over het Junkanuu-feest.  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten zie je voorbij komen? guiro (rasp) en ander slagwerk, bekkens, trompetten, 
saxofoons, (marching-)bariton en -euphoniums, trombones, tuba’s (sousaphones), 
2. Wat kun je vertellen over de kleding? 
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. De 1e ronde luisteren de kinderen, de 2e ronde spreken ze de tekst half-hardop 
mee, de 3e ronde neuriën ze de melodie mee en de 4e ronde zingen ze al zacht mee.  
Laat een kind de tekst voorlezen. Bespreek de betekenis van de woorden.  
Zet de speler nog eens aan: De kinderen zingen mee. 
Wijs op de vormblokjes onderaan: Roze: voor-tussen- en naspel, groen: zanggedeelte.  

Kern 2 
Doel: Leren van canon.  
Werkwijze:  

Dit kun je pas gaan oefenen als ze het lied heel goed kennen. Bijvoorbeeld voor de 2e les. 
1e stap: Verdeel de klas in 2 groepen.  
Zodra groep 1 klaar is met de blauwe zin, valt groep 2 in en begint dan met de blauwe zin.  

Groep: 7/8 
Thema: Feest, Kerstperiode, Cariben,  
Inhoud: Een lied over het Junkanoofeest*, canon zingen, een tegenstem 
met andere tekst, ritmezinnen, ritmes lezen en spelen, kennismaken met 
staaf-instrumenten, spelen van begeleiding met Boomwhackers
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Stap 2: Verdeel de klas in 4 groepen: groep 3 begint als groep 1 bij de groene zin is. Groep 4 als groep 1 
bij de laatste zin is.  
Als je bij het naspel bent, geef je met je handen aan dat ze allemaal zachter gaan zingen tot stilte. (Fade-
out) 
p.s.Ze kunnen bij het tussenspel gewoon doorzingen.  

Kern 3 
Doel: Ritmezinnen spreken en spelen  
Werkwijze: 

Laat de 1e speler horen: na een keer luisteren spreken de kinderen mee. 
Dan nog eens: Ze spreekklappen mee.  
Tel dan zelf 1 2 3 4: De kinderen klappen maar spreken de zin in hun hoofd.  
Zo ook met de twee andere regels.  
Maak 3 groepen van je klas. Verdeel de instrumenten.  
De groepen oefenen eerst even apart op hun instrumenten.  
Stapelen: Tel zelf af: Groep 1 begint, groep 2 komt erbij, groep 3 komt erbij. 
Op jouw teken stoppen ze, na elkaar of tegelijk. 

Kern 4 
Doel: Ritmes lezen en spelen. 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen. De kinderen luisteren, de 2e ronde klappen ze al mee.  
Tel zelf 1 2 3 4 af: De kinderen klappen het ritme. 
Zo ook met de andere spelers. (Let op: Ritme 3 begint met een rust. ssst.) 
Stapelen: rood begint, blauw komt erbij, enz.  
Variatie: begin eens met rood en geel tegelijk. Dan komt roze erbij, groen en blauw erbij. 
Op jouw teken stoppen ze, na elkaar of tegelijk. 

Kern 5 
Doel: Kennismaken met enkele staaf-instrumenten 
Werkwijze:  

De kinderen neem een blaadje en een pen: Ze noteren de nummers 1 t/m 5. 
In tweetallen gaan ze puzzelen: Ze schrijven achter elk nummer een naam.  
Klaar? Kijk samen na door op ‘Check’ te klikken. 
Laat nu ook bij elk instrument de speler horen. Bespreek de klankverschillen. Hout of metaal, hoog of 
laag.  

Kern 6 
Doel: Begeleiding spelen met Boomwhackers. (Chromatische set nodig!) 
Werkwijze:  

Zoek eerst de BW uit die je nodig hebt: C, D, E ,F, G, A, Bb, en de hoge C. Verdeel de BW. 
Klik op het pijltje rechtsonder. 
Wijs langzaam elke kolom van letters aan: CAFC, CAFC, BbGD, enz. De betreffende kinderen spelen 
hun toon als ze aan de beurt zijn. 
Nog eens, verhoog het tempo iets. 
Laat dan de bovenste speler horen: 4 tikken vooraf, dan begint het. De serie komt twee keer. 
Je kunt deze serie (akkoorden) spelen onder het hele lied (Instrumentaal of gezongen gedeeltes.) 
Gaat het goed? Probeer het eens met de 2e speler  
Gaat het goed? Klik op de pijl rechtsonder: Volgende scherm.  
Dit is een melodie die ze onder het tussenspel kunnen spelen. 
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Of je kiest voor het 3e scherm: Dit is weer een begeleiding (van akkoorden) maar dan op dubbel 
snelheid en met variaties.  

Kern 7 (Pittig niveau!) 
Doel: Het aanleren van een tegenstem 
Werkwijze:  

Zie kern 1: Luisteren, spreken, neuriën en zacht meezingen. Samen de tekst vertalen. 
Dan nog eens: Nu zingen ze voorluit mee.  
Dit is een voorbereiding op kern 8: De twee melodieën door elkaar gaan zingen. Maar dat kan pas als ze 
deze melodie heel goed kennen.  

Kern 8 
Doel: Twee liedjes (kern 1 en kern 7) door elkaar zingen 
Werkwijze:  

Verdeel je klas in twee groepen: De 2e groep bij voorkeur met sterke zangers die ook hoog genoeg 
kunnen zingen.  
Tip: Je hebt een beetje steun aan de rode woorddelen: Die moeten op dezelfde (1e) tel vallen. Je kunt dit 
bijvoorbeeld eerst oefenen door in twee groepen de tekst ritmisch te spreken.  

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.  
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 
Tijdens het tussenspel kunnen ze het ritmespel uit kern 4 spelen.  

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

Zie Afsluiting 1. Kennen ze tekst? Laat ze de woorden 1 t/m 8 invullen.  
Kies een orkestje met 5 muzikanten die tijdens het hele lied het ritme uit kern 4 spelen. Uiteraard zingt 
het orkestje niet mee. 
Variatie: Kun je dit nog eens doen maar dan in canon-vorm.  

*Een Junkanoo is een optocht met muziek die in de Caraïben wordt gehouden. Het moment waarop dit 
gebeurt verschilt per gebied. Vaak gebeurt dit op nieuwjaarsdag of op tweede kerstdag. De bekendste 
Junkanoo is die van Nassau op de Bahama's. De Junkanoos staan symbool voor de bevrijding van de 
slavernij.
De Junkanoos zijn ontstaan op de Bahama's in de 16e of 17e eeuw. De betekenis is niet duidelijk. Mogelijk 
is het gebruik afkomstig uit Afrika. Op een zeker moment kregen de slaven rond de kerst een dag vrij om 
feest te vieren buiten de plantages. Dit was het begin van de Junkanoos. Mogelijk is de optocht vernoemd 
naar een slaaf met de naam John Canoe die zich samen met andere slaven afzonderde, waarna ze zich 
verkleedden en danspartijen hielden. Hierna maakte hij zich hard voor een vrije feestdag voor de slaven.
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We’ve got a bell
We’ve got a drum

Junkanoo has begun
Feel that Gumbay beat

Giving life to your dancing feet
Ev’rybody’s got holiday

We’ll dance the night away
Now you know the Junkanoo

Come on, let’s go!


See the bright star in the sky
Time to sing a noel

Angels chanting from on high
Time to sing a noel
Now sing a noel, 

time to sing a noel
Now sing a noel, 

time to sing a noel
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