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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. Welk instrument hoor je hier spelen? (Steeldrum) 
2. Welke andere geluiden hoor je? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar zitten de lage tonen op de steeldrum? (Dicht bij de rand. Grote vlakken.) 
2. Waar is dit instrument  van gemaakt, denk je? (van een olievat, een drum in het Engels.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er is een extra film: Klik op ‘Inleiding 2’. Bespreek met de kinderen de klank en de vorm van de 
instrumenten die je in de film ziet. De eerste heten Pandrum, de laatste een grote Kalimba.  

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Vertaal samen de tekst. (Vertaling? Zie onderaan deze handleiding) 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken 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: 7/8 
Thema: Fruit, Caribisch 
Inhoud: Een traditional uit Jamaica, lezen en spelen van ritmes, 
kennismaken met de steeldrum. 
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Wijs op de vormfiguren onderaan; (Ananas: Voor-, tussen- en naspel; Appel: Couplet; Citroen: Refrein) 

Kern 3 
Doel: Ritmes leren a.h.v. spreekzinnen 
Werkwijze: 

Laat de 1e speler horen.  
Vertaal even de 5 vruchtennamen 
Laat nog een keer horen: De kinderen spreken meteen het woord ‘bananas’ mee. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen spreken klappen meteen het ritme van het woord mee. 
Zo ook met de andere spelers.  

Kern 4 
Doel: Herkennen van ritmes 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze schrijven de nummers 1 t/m 4 op. 
Laat de 1e speler horen: De kinderen luisteren en schrijven de juiste letter bij nummer 1. 
Zo ook met de andere spelers.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. 
Zet elke speler nog een keer aan: De kinderen klappen het ritme mee. 

Kern 5 
Doel: Lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze:  

Bespreek de 4 instrumenten: Handtrom, cowbell, bongo’s en maracas. 
Laat de 1e speler horen en vraag dan welke spreekzin erbij hoort. (Bananas) 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee. 
Zou ook met de andere 3 spelers. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elk krijgt een kleur, een ritme. 
De Ketting: Jij telt af 1 2 3 4: Groep 1 klapt 2x hun ritme, dan is groep 2 meteen aan de beurt, enz. Als 
groep 4 geweest is, begint groep 1 weer. Op jouw teken stopt de Ketting. (Zonder speler dus) 
Het Blok: Na jouw aftel starten alle groepen hun ritme. Op jouw teken stoppen ze.  
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen en doe de Ketting en het Blok nogmaals, nu met 
instrumenten. 

Kern 6 
Doel: Kennismaken met de Steeldrum 
Werkwijze:  

Laat het filmpje zien en bespreek naderhand met elkaar wat je gezien hebt. 
In het kort: De onderkant van een olievat wordt eerst hol gemaakt, zodat je een kom krijgt. Dan wordt 
de onderkant van de rest van het olievat afgesneden. De kom wordt gladder gemaakt. De vlakken die 
straks de tonen worden worden nauwkeurig ingetekend. Het instrument wordt in het vuur gelegd om 
het staal te harden. Zo krijg je meer klank. Dan wordt elk vlakje nauwkeurig gestemd. Tenslotte wordt 
het instrument gepolijst zodat het mooi glimmend wordt en opgehangen in een rekje.  

Kern 7 
Doel: Kennismaken met de Engelse namen van een aantal soorten fruit 
Werkwijze:  

Vraag aan de klas wie al een van de namen kent. Vul zelf de namen aan die ze niet kennen. 
Klik op ‘Check’ en kijk nog eens naar de namen.  
Spreek de namen ritmisch uit. (Dat kan bij sommige op verschillende manieren: Snel of langzaam.)  
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Kern 8 
Doel: Ritmisch spreken a.h.v. fruitnamen: Eerst kern 7 doen. 
Werkwijze:  

Oefen even langzaam de 4 namen van de 1e rij. 
Zet dan de speler aan en laat kinderen de 4 namen ritmisch spreken. 
Zo ook de andere rij. 
Spreek de 2 rijen ook eens na elkaar uit. 

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 
Nu ontbreken woorden. Weten ze die nog?  
Tijdens het tussenspel en naspel spelen ze het ritme uit kern 5. 
Variatie: Ook de reeks uit kern 8 kun je hiervoor gebruiken. 

Vertaling: 

Breng mij ackee (de vrucht die je in kern 3 ziet),  
We gaan naar Linstead Market. (In de hoofdstad Kingstown op Jamaica) 

O, heer, wat een nacht, zelfs geen beetje geld 
Wat een zaterdagnacht. (Als ze op stap willen gaan…) 

Iedereen komt wel om te voelen aan de vruchten,  
Maar ik verkoop nog voor een kwartje (¼ dollar) 
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Carry mi ackee, go a Linstead Market
Not a quattie worth sell

Carry me ackee, go a Linstead Market
 Not a quattie worth sell

O, Lawd what a night, not a bite
What a Saturday night

O, Lawd what a night not a bite
What a Saturday night 

Everybody come feel up, feel up
Not a quattie worth sell

Everybody come feel up, feel up
Not a quattie worth sell

O, Lawd what a night, not a bite
What a Saturday night

O, Lawd what a night not a bite
What a Saturday night
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