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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. Welke instrumenten hoor je? (Synthesizers, elektronische drums) 
2. Hoe is het muziekstuk opgebouwd? (Voorspel/couplet/ts/couplet/ts/couplet/ts/bridge/ts/couplet/slot) 
Stilte-afspraak maken.  
Laat de film 2x zien. Bespreek na de film de antwoorden. (Zien ook onderaan: het tekstblad.) 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit verhaaltje over? 
2. Vertel iets over de muziek. Stijl? Instrumenten? Effect? 
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 horen. 
Laat de speler horen; alle kinderen lezen zacht mee. 
Laat de speler horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler horen: De kinderen zingen mee. 
Vraag: Hoe zit het rijmschema in elkaar? (abbc - abbc) 

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst van couplet 3 en de bridge 
Werkwijze:  

Hetzelfde als in kern 1 
Bespreek het gele tekstgedeelte: Dezelfde melodie en opbouw? (Nee) Hoe heet zo’n gedeelte? 
(Bridge=brug: Vaak wordt de ‘clou’ van het liedje hierin uitgelegd. In dit geval het marsmannetje dat 
aangeeft geen behoefte te hebben aan de mens die van alles komt bouwen.) 
Laat de bridge ‘vertalen’ in gewoon Nederlands door een paar kinderen.  

Groep: 7/8 
Thema: Mars, planeten, milieu 
Inhoud: Een nieuw lied, ritmes lezen en spelen, tekstimprovisatie, 
kennismaken met The Planets (Gustav Holst), melodisch dictee. 
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Oefen een paar keer - sprekend, zonder muziek- op een rustig tempo de tekst van de bridge. Versnel 
telkens het tempo totdat de meerderheid de tekst vlot kan uitspreken.   
Tip: Als je op de tekst klikt, krijg een versie te zien waarbij de woorden los zijn gemaakt. Dat leest veel 
makkelijker, maar is natuurlijk minder een uitdaging. 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst van couplet 4 
Werkwijze: 

Hetzelfde als in kern 1: 
Bespreek nu de vormbolletjes onderaan het scherm: geel=intro; groen=couplet, blauw=tussenspel, 
paars=bridge; rood=solo 
Bespreek de betekenis van dit lied. 

Kern 4 
Doel: Kennismaken met de planeten; Ritmisch spreken 
Werkwijze:  

Vraag aan de klas: Wie kent de namen van de eerste vier planeten?  
Schrijf evt. de namen op een whitebord of vel papier, maar zeg nog niet of het goed is. 
Laat de 2e speler horen: Passen die namen in het ritme wat je hoort? Laat ze dat proberen (4 tellen 
vooraf…) Herhaal de opdracht. Past het niet? Andere naam misschien? 
Zo ook met de 2e reeks.  
Klik dan op ‘Check’ en kijk samen na. 
Laat de 1e speler horen: Je hoort nu de namen ritmisch gesproken (4x).  
Laat de speler nog eens horen, de kinderen spreken mee. 
Herhaal nog eens, maar dus spreken én klappen ze de ritmes. 
Zo ook met de 2e reeks. Deze ritmes komen terug in kern 5.  
Tip: Verdeel je klas in 8 groepen. Elke groep krijgt een planeet. Laat als een ketting alle acht planeten 
achter elkaar klappen. Geef elke groepje dan een instrument en laat dan hetzelfde nog eens doen. 
Tip: Je kunt ook ‘Stapelen’: De 1e groep begint met hun planeet, de 2e komt er bij, enz. 
Tip: groep 1 t/m 4 speelt hun reeks terwijl tegelijkertijd groep 5 t/m 8 hun reeks speelt. 

Kern 5 
Doel: Lezen en tikken van ritmes 
Werkwijze:  

Laat de 1e speler horen en leg uit dat dit beat is waarop de ritmes gespeeld worden: Telkens 4 tellen. 
Laat de 2e speler horen: Hebben we dit ritme al eerder gehoord? (Ja, in Kern 4.) 
Oefen dit ritme een paar keer. 
Zo ook met de 3e speler.  
Voor een goede klas: Probeer ook eens de laatste twee ritmes. Kan een kind misschien al het ritme 
tikken voordat het voorbeeld gehoord is? Welke planeetnamen zitten erin? (Meerdere oplossingen 
mogelijk! Pluto = Venus = Aarde; Uranus = Saturnus = Neptunus) 

Kern 6 
Doel:  
Werkwijze:  

Het kind dat in kern 5 het beste ritme 5 kon spelen, gaat nu de klas begeleiden bij het zingen van het 
lied. Zet de speler 1.  
Herhaal deze opdracht nog eens. Nu mogen meerdere kinderen meedoen door op de tafel-/stoelrand 
mee te tikken met twee handen.  

Kern 7 
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Doel: Luisteren en noteren van een melodietje 
Werkwijze:  

Deel werkblad uit. (Zie onderaan deze handleiding) Laat potlood pakken.  
Laat de 1e speler horen en wijs naar het groene vak. 
Vraag: Hoeveel tonen zie je? Hoeveel tonen heb je gehoord? M.a.w.: Dit melodietje wordt 4x herhaald.  
Vraag: Hoe kun je zien dat het deze melodie is? (3 tonen laag, 1 toon hoog.) Ken je dit melodietje? (Ja, 
het zijn de eerste 4 tonen van het lied: We gaan naar Mars) 
Leg uit: Als ze de 2e speler gehoord hebben, moeten ze zelf op het werkblad de tonen tekenen m.b.v. 
rondjes.  
Zo ook met de andere 2 vakken.  
Klaar? Klik op ‘Check’. Samen nakijken en nabespreken.  

Kern 8 
Doel: Tekst bedenken 
Werkwijze:  

Ze mogen de achterkant van het werkblad gebruiken. 
Kunnen ze zelf twee regels bedenken wat dat marsmannetje allemaal zou kunnen zeggen tegen die 
Aardmensen? Tip: Laat ze de lettergrepen van de oorspronkelijke tekst eerst even tellen, per regel. Hun 
tekst moet ongeveer hetzelfde aantal lettergrepen bevatten.  
Ze mogen ook uiteraard alle vier regels vervangen door eigen tekst.  
Het is uiteraard wel de bedoeling dat het lied ‘overeind’ blijft zodat het laatste couplet wat betreft de 
inhoud blijft kloppen. 
Of: Ze schrijven ook een eigen tekst op het laatste couplet en geven zo een andere wending aan het lied.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes uitvoeren.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Je kunt kiezen voor de ritmes uit kern 6. Maar eventueel ook die uit kern 4. (De planeten alle 8 achter 
elkaar bijvoorbeeld) 
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor. Het orkest speelt tijdens het 
tussenspel, de solo en het slot. 
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje. 
Probeer het ook eens met speler 2: De playbackversie.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les (plm 7 minuten) 
Doel: Kennismaken met The Planets van Gustav Holst: Mars 
Werkwijze: 

Vertel: De componist Gustav Holst heeft een muziekstuk gecomponeerd waarin alle planeten muzikaal 
beschreven worden. Zo ook de planeet Mars, een deel uit The Planets. Het is nogal dreigende muziek, 
Mars was ook de naam van de Romeinse god van de oorlog.  
Stel een paar vragen vooraf: 
Welke instrumenten heb je gezien?  
Waarom klinkt de muziek zo dreigend?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. 
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We gaan naar Mars
We bouwen koepels, sjieke huizen

Bouwen grote glazen buizen
En een fastfoodrestaurant

We gaan naar Mars
We bouwen scholen en paleizen  

Bouwen zwemparadijzen
En een tweede Disneyland

We gaan naar Mars
We bouwen malls en musea
Bouwen ook nog een Ikea
En een overkoepeld strand

Kwiel die mails en nie iekejaa
Kwiel nie mek of ander ding

Kwiel wel dat u hiel snel weggaat
Kwijl u nooit nie hier meer zien!

We gaan naar huis
Naar onze eigen vinexwijken

Eigen Netflixfilms kijken
We gaan NOOIT meer Mars! 
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