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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. Luister goed naar het lied: Dat gaan we straks leren. Hoeveel coupletten zijn er? Waar gaat het over? 
2. Kijk goed: Wat doen die meisjes? Hoeveel molens zie je? Wat zijn de kleuren van hun klompen? 
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. Herken je de melodie die gespeeld wordt? Als je het kent, mag je zacht meezingen. 
2. Kijk goed: Hoe worden klompen gemaakt? 
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.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Spreek de tekst ritmisch samen door. 
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van couplet 2. 
Werkwijze:  

Zie kern 1. 
Laat ze de melodie in elk geval een keer neuriën, want deze is iets anders dan bij kern 1! 
Opdracht: Stap met je voet op de grond bij de rode lettergrepen. 
Opdracht: Nog eens, maar nu ook klappen bij de blauwe lettergrepen. 

Groep: 5/6 
Thema: Klompen, Nederland, Volksdans 
Inhoud: Een Klompendanslied-met-een-knipoog, ritmes lezen en spelen, 
ritmes lezen met traditioneel notenschrift, spelen van begeleiding met 
boomwhackers. 
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Kern 3 
Doel: Leren van couplet 3. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2. 
Let vooral nu op de uitspraak van de erg snelle tekst. Goed articuleren, niet hard proberen te zingen. 

Kern 4 
Doel: Leren van couplet 4. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2. 
Wijs op de vormringen onderaan het scherm: Blauw = Voor-, tussen- en naspel, Goud = Couplet  

Kern 5 
Doel: Ritmes herkennen en klappen 
Werkwijze:  

Laat ze evt. kladblaadje en pen pakken. Ze noteren de nummers 1 t/m 4. 
Laat speler 1 horen: Welk plaatje hoort daarbij? a,b,c of d? Vertel nog geen uitkomst. 
Laat speler 2 horen enz. 
Klaar met luisteren? Klik op Check! Kijk samen na. 
Laat elke speler nog eens horen en meteen naklappen.  
Tel zelf 1 2 3 4 af. En laat zonder speler de ritmes nog eens klappen of tikken. 
Als geheugensteuntje:  

A = Kleine klompjes op de straat 
B = Grote klompen op de brug 
C = Kleine klompjes rennen vliegensvlug naar huis 
D = Klak klok op het pad 

Kern 6 
Doel: Ritmes spelen op instrumenten  
Werkwijze:  

Maak 4 groepen van je klas. Geef elke groep een ritme. 
Laat ze eerst per groep hun ritme klappen, tikken. 
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen en laat ze de ritmes per groep oefenen. 
Dan de ketting: Groep 1 speelt nadat jij hebt afgeteld: 1 2 3 4. Groep 2 speelt meteen erachteraan, enz. 
Dan de Stapel: Groep 1 begint, als dat goed staat, komt groep 2 erbij enz.  
Probeer de stapel ook eens van onder naar boven. 

Kern 7 
Doel: Zelf een ritmepatroon samenstellen, verkennen van vorm en lengte 
Werkwijze:  

Vraag aan de klas wie de 4 ritmes kan voorklappen? 
Oefen dan even de vier ritmes achter elkaar. 
Verdeel je klas is  4 groepen. Elke groep krijgt een ritme. Jij wijst aan wie telkens moet spelen. Door 
elkaar aanwijzen dus… 
Dan nemen ze hun werkblad (Zie onderaan deze handleiding). Ze gaan met deze 4 bouwstenen nu zelf 
twee series van 4 stenen maken in de volgorde die zij willen. Daarna gaan ze die even oefenen voor 
zichzelf. 
Als je het lied gaat zingen, klappen ze 1 zelfgemaakte serie tijdens het tussenspel.  
Variatie: Ze klappen hun 2 series achter elkaar tijdens een couplet.  

http://www.musicoach.nl


Klompendans Ⓒ www.musicoach.nl 

Kern 8 
Doel: Spelen van begeleiding met boomwhackers. 
Werkwijze:  

Let op: Voor deze oefening heb je chromatische boomwhackerset nodig, dus met 12 verschillende 
buizen! Kies de buizen uit die je nodig hebt. Verdeel ze over de kinderen. 
Je telt weer in het tempo van het lied 1 2 3 4: In dat tempo slaan de kinderen met buis: Dus 2x C, dan 2x 
Bb, enz. tijdens het couplet. (Ze slaan nu in feite de grondtonen van de akkoorden uit het lied.) 
Als dit heel goed gaat, kun je rechtsonder op de pijl klikken. Dan verschijnt er een nieuwe pagina. 
Nu heb je veel meer buizen nodig. Zoek de juiste eruit en verdeel ze over de kinderen. 
Doe dezelfde oefening nog eens, maar nu spelen telkens twee buizen tegelijk. (In feite speel je nu 2 van 
de 3 tonen van het akkoord.) 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren; zelfstandig de ritmes uitvoeren.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Zij spelen telkens tijdens het tussenspel uit kern 6.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Variatie: Kies 4 kinderen die elk een couplet uitbeelden: Je kunt aan hun stappen zien welke figuur uit 
het liedje zij zijn.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1. Nu met de zelfverzonnen ritmeseries bij het tussenspel.  
Variatie: Kan een groepje een klompendans uitvoeren. Ze kunnen - om een idee te krijgen - nog eens 
naar Inleiding 1 kijken. 
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Kleine klompjes op de straat 
Hoor ze klepperen in de maat 

 ́k Vraag me af waarheen dat gaat  
Kleine klompjes  ́s avonds nog zó laat  

  
Grote klompen op de brug  

Bonken heen en bonken terug 
Een oude man met spit in zijn rug  

Het gaat niet meer zo vlug 
  

Kleine klompjes rennen vliegensvlug naar huis  
Klepperen en klopperen op iedere plavuis  
Kleine klompjes horen toch al uren thuis? 

Bij moeder en bij vader voor de platte buis. 
  

Klak, klok, op het pad 
Opa heeft genoeg gehad 
Zeven pilsjes van het vat  

Opa is toeterzat! 
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