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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 (Ratatouille) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat voor een muziek hoor je? (Accordeon, musette, Parijse muziek, spannende muziek) 
2. Welke taal wordt gesproken? Klinkt dat normaal? (Het is Engels met een sterk Frans accent.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

(Er is nog een filmpje uit Ratatouille: Klik op het woord Inleiding 1.) 

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

Geef een vraag vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je? (Violen, contrabas, blaasinstrumenten,  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

(Er is nog een filmpje over Tom en Jerry: Klik op het woord Inleiding 2. Verzin zelf een luistervraag 
na het einde van het filmpje.) 

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 half hardop mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Kaas, eten 
Inhoud: Lied over kaas, ritmes lezen en spelen, creatief spelen met het 
woord ‘kaas’, boomwacker-begeleiding
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Wijs op de kaasblokjes onderaan: Vlag 1: Voor- en tussenspel; Vlag 2: Refrein; Vlag 3: Couplet; Vlag 4: 
Herling 2e deel refrein. Vlag 5 komt in kern 4 aan bod. 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Extra opdracht: Op elk woordje ‘kaas’ klap je in je handen. 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Bespreek de verschillende kazen in het kort.  

Kern 4 
Doel: Leren van de bridge. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2: De 5e vlag: Dat noemen we de Brug of Bridge: Andere melodie en ritme. Nu meteen 
het slot van het lied. 

Kern 5 
Doel: Van woord naar ritme 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan alle vier woorden ritmisch voorlezen.  
Tel zelf 1 2 3 4 en de kinderen zeggen 4x ‘smeerkaas’. Let op de twee rusten! (Witte bolletjes.) 
Zo ook met de andere 3 kazen.  
Nog eens, maar klappen ze het ritme erbij. 
Iedereen kiest een kaas. Jij telt 1 2 3 4 af en iedereen zegt en klapt de gekozen kaas als die aan de beurt 
is: Smeerkaas begint, enz. De rij komt 4x achter elkaar.  

Kern 6 
Doel: lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze:  

Opdracht: Luister naar speler 1. 
Zet daarna de speler nog eens aan: De kinderen klappen mee. 
Zo ook met de andere 3 spelers. 
Verdeel de klas in 4 groepen: Elk krijgt een ritme. Elk groep kiest een eigen bodysound: Klappen, 
stappen, tikken op de tafel, benen of doen een mondgeluid. 
Stapelen: Jij telt 1 2 3 4 af en blauw begint. Rood komt erbij, oranje komt daarna erbij en tenslotte 
groen. 
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen en herhaal bovenstaande opdracht.  
Tel 1 2 3 4 af en iedereen begint tegelijk. (Groen en oranje met 2 rusten.)  
Als ze het ritme goed beheersen: Ga naar afsluiting 1 en speel mee met de rechterspeler. 

Kern 7 
Doel: Lezen en spelen met het woord ‘Kaas’ 
Werkwijze:  

Vraag: wie kan het 1e vakje eens laten horen.  
Nog eens, maar nu moet het ritmisch: Jij telt 1 2 3 4 af. Laat de hele groep het 4x nadoen. 
Zo ook met de 5 andere voorbeelden. De exacte toonhoogte  is niet belangrijk, maar wel of ze 
verschillen laten horen tussen lage, midden- en hoge tonen.  
Extra: Kunnen ze zelf (op een kladblaadje) nog meer variaties verzinnen met de het woord ‘Kaas’? 
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Kern 8 
Doel: Begeleiding spelen met Boomwhackers 
Werkwijze:  

Opdracht: Zoek de BW uit die we nodig hebben: C, D, E, F, G, A, Bb, hoge C.  
Mocht je geen chromatische set hebben, laat de  Bb (Bes) weg.  
Klik nu op de pijl rechtsonder. Een nieuw scherm! 
Laat de linkerspeler een keer horen: De kinderen luisteren en kijken. Er spelen dus telkens 5, resp. 3, 5 
en 4 tonen tegelijk in de maat.  
Verdeel de BW.  
Tel zelf rustig 1 2 3 4 af, wijs telkens de kolommen met tonen aan: De kinderen spelen als hun toon aan 
de beurt is.  
Nog eens: Maar verhoog nu het tempo een beetje.  
Gaat het goed: Zet de linker speler nog eens aan. De kinderen spelen mee. 
Probeer het ook een paar keer met de rechterspeler. 

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

Zie afsluiting 1, maar nu ontbreken 10 woorden. Weten de kinderen ze allemaal? 
Variatie: Ze mogen alle 10 woorden opschrijven. 
Variatie: Tijdens het tussenspel spelen ze het ritme uit kern 6 
Variatie: Tijdens het tussenspel spelen ze de begeleiding uit kern 8 
Variatie: Tijdens het tussenspel zingen een paar kinderen de ‘Kaas-woorden’ uit kern 7.  
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Ik hou van kaas,  
Ben gek op kaas 

Zonder kaas is het geen feest 
Ik hou van kaas het allermeest 

Ik hou van kaas 
Ben dol op kaas 

Naar de kaasboer vliegensvlug 
En breng twee kilo mee terug! 



Geitenkaas of gatenkaas,


Of kaas met paprika

Plattekaas of pindakaas

Maar nooit met chocola!


Leverkaas, geraspte kaas

Of komijnekaas


Op pizza mozarellakaas

Maar nooit met speculaas!


Emmentaler, camembert

Of pittige gruyère  


Gorgonzola, zachte brie

Maar nooit bij een biscuit!


Ik hou van smeer- en boerenkaas 
Zelfs schimmelkaas van Sinterklaas 

Maar tenenkaas of nagelkaas 
Die lust ik niet, helaas
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