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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. Wat heeft de kat in zijn viool verstopt? (Een bandrecorder: Een apparaat waarmee ze vroeg muziek 
mee opnamen en afspeelden.) 
2. Welke instrumenten hoor je het beste? (De viool en andere strijkers.) 
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. Hoe heet het muziekstuk wat het orkest speelt? (Carmen: Een Opera Bizet; hier spelen ze een stukje 
uit de ouverture, het beginstuk van de opera. Dat kun je zien aan de titel in het boek van de dirigent.)  
2. Welke instrument blaast Tom en Jerry weg? (Tuba) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er zijn nog meer filmpjes waarin Tom & Jerry met muziek bezig zijn: Klik telkens op ‘Inleiding 2’ 
en je komt bij de nieuwe filmpjes. verzin zelf vooraf luistervragen bij deze fragmenten. 

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 zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Variatie: Tik de rode lettergrepen op de knieën en de blauwe worden geklapt. 

Groep: 5/6 
Thema: Discotheek, kat en muis 
Inhoud: Lied over het spel van kat en muis, ritmische spreken en spelen 
van ritme n.a.v. tekst, grafische notatie van toonhoogte, kennismaken met 
klassiek pianostuk, twee zangpartijen tegelijkertijd.
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Bespreek de woorden die ze niet kennen.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Roze: Intro; blauw: Couplet; Geel: Refrein. 
Vraag: Hoeveel coupletten zijn er? (4) 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Kennsimaken met notatie van toonhoogte en toonduur. 
Werkwijze:  

Vraag: Welke instrumenten zie je onderaan? (Klokkenspel, xylofoon en keyboard) 
Leg uit: De tonen hebben allemaal een naam? Wie kent ze? (Kinderen die muziekles volgen, kennen 
deze zeker: C D E F G A B C enz. De meest linkse, laagste toon op het klokkenspel is een C. De meest 
rechtse heet F. Op een keyboard zitten natuurlijk veel meer tonen. De meest linkse, laagste, toets is een 
E, de meeste rechtse, hoogste is een G.  
Zet de speler aan en laat de kinderen kijken en luisteren.  
Vraag daarna: Herken je de melodie? 
Op welke toon begint de melodie? (D)  
Zijn de tonen allemaal even lang? (Nee, dat kun je zien aan de lengte van de streepjes en je kunt het ook 
horen.) 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen neuriën en lezen mee. 
Dan nog eens: Nu zingen ze de notennamen.  
Als je een van deze instrumenten hebt, laat dan enkele kinderen proberen de melodie mee te spelen.  

Kern 6 
Doel: Kennismaken met een klassieke pianocompositie van Aaron Copland: Cat and Mouse. 
(Let op: het hele muziekstuk duurt bijna 4 1/2 minuut; je kunt evt. ook de eerste minuut laten horen.) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoe heet het instrument waarop deze dame speelt? (Vleugel, pianovleugel, piano) 
2. Hoe noem je zo’n dame die op dat instrument speelt? (Een pianiste) 
3. Kun je horen dat dit muziekstuk over een kat en muis gaat? Hoe dan? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Kern 7 
Doel: Ritmische spreken van tekst; spelen van ritme op instrumenten. 
Werkwijze:  

Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren en lezen mee. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen spreken mee. 
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Tel zelf dan 1 2 3 4 af: De kinderen spreken de tekst, zonder speler. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen spreken de tekst en klappen het ritme mee. 
Tel zelf dan 1 2 3 4 af: De kinderen klappen het ritme, zonder spreken, zonder speler. 
Hetzelfde met ritme-zin 2. 
Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een kleur en het bijbehorende ritme-stukje.  
Oefen eerst met goed 1 en 2 (rood en blauw), dan met groep 3 en 4 (groen en oranje). 
Stapelen: Groep 1 en 2 beginnen, blijven hun zin herhalen.  
Gaat het goed, dan komen groep 3 en 4 erbij.  
Verdeel de de instrumenten over de 4 groepen en herhaal bovenstaand spel nog eens, nu met spreken en 
instrumenten. 
Speel ook eens zonder te spreken. 
Het Blok: Jij telt 1 2 3 4 af: De twee ritmezinnen worden meteen samen gestart. 
Dit wordt later in Afsluiting 2 i.p.v. het refrein gespeeld/gerapt.  

Kern 8 
Doel: Twee partijen tegelijkertijd zingen. 
Werkwijze:  

Leg uit: Wijs op de blokjes onderaan: Nu worden twee coupletten tegelijk gezongen met twee 
refereinen .  
Verdeel je klas in 2 groepen: groep 1 zingt de coupletten, groep 2 de refreinen. Laat de speler horen. 
Oefen dit eerst op langzaam tempo, spreken, zonder speler.  
Dan met speler spreken: Let op: Je hoort eerst het laatste stukje van het voorafgaande refrein. 
Nog eens, maar nu zingend.  
Wissel nog een keer van taak.  
Let op dat het laatste woord ‘Toch’ duidelijk, met accent wordt gesproken. 

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. 
Let op: Op het einde: Twee partijen tegelijkertijd: verdeel je klas in 2 groepen.  
Variatie: Groep 1 zingt couplet 1 en 3, groep 2 zingt 2 en 4. De refereinen samen. behalve dan op het 
laatst: Groep 1 zingt de coupletten, groep 2 de refereinen, tegelijkertijd.  

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

Zie Afsluiting 1: Let op: Hier is alleen maar de meezingversie.  
Maak een orkestje van 4 tot 8 kinderen: Zij spelen tijdens het refrein de ritme-zinnen op hun instrument.  
In  het laatste stuk spelen zij ook de ritme-zinnen tijdens de laatste 2 coupletten. (Paarse) 
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Een meidenmuis uit Schonebeek
woont achter in de discotheek

en elke vrijdag is het raak
dan dendert daar de hele zaak

Kijk, de kat sluipt nou binnen. 
Kijk, de kat, hij komt eraan! 

Zij luistert metal, rock en pop
Haar iPod altijd op d’r kop

Een blitse Nike aan elke voet
en make-up op haar hele snoet

Kijk, de kat sluipt nou binnen. 
Kijk, de kat, hij komt eraan! 

Ze luistert naar de snelle beat
Doet alles na wat zij maar ziet

Haar pootjes stampen in de maat
totdat ze op haar staartje staat 

Kijk, de kat sluipt nou binnen. 
Kijk, de kat, hij komt eraan! 

Het laatste nieuws is Latinhouse
gemaakt door DC Hammermouse
Dus gaat de muis uit Schonebeek

nu housen in de discotheek 

Kijk, de kat sluipt nou binnen. 
Kijk, de kat, hij komt eraan! 

Rennen muisje, naar je huisje
anders pakt de kat je nog

Rennen muisje, naar je huisje
anders pakt de kat je nog

Rennen muisje, naar je huisje
anders pakt de kat je nog 

Rennen muisje, arm muisje
Ja, nu heeft de kat je toch! 
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