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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? 
Het mobieltje wat je hier ziet is geen speelgoed: Het is een van de eerste - kleine - mobieltjes die er 
gemaakt werden. Er zit een schermpje bovenop het toestel waarop je het nummer kunt zien wat aan het 
bellen bent. 
Je kunt een discussie starten over het gebruik van mobieltjes. Inventariseer eens wie wat heeft…. 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit filmpje over?  
2. Hoor je ook muziek in dit clipje? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Vertel: Dit soort filmpjes worden - vooral in de USA - voorafgaande de hoofdfilm gespeeld om de 
mensen te vragen hun mobieltje stil te zetten. 

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

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit filmpje over?  
2. Wat kun je vertellen over de muziek in de ze film? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Alfred Hitchcock was de regisseur van de eerste thrillers in de filmgeschiedenis.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van deel 1. 
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. 
Leg uit: De melodie van de intro is gebaseerd op de eerste ringtone van een Nokia, een van de eerste -
kleine - mobieltjes.  

Groep: 7/8 
Thema: Communicatie, social media 
Inhoud: Een lied over social media, ritmes spelen op instrumenten, 
geluiden koppelen aan plaatjes, ritmes koppelen aan eigennamen.
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Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van deel 2. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Oranje: Voor-, tussen- en naspel; Groen: gezongen deel.  
Vraag de kinderen of ze de melodie van de oranje delen herkennen. (Oude Nokia-tune!) 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst van deel 3. Dit is een rap. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Nadat ze de tekst een keer gehoord hebben: Spreek de tekst nog eens samen door, zonder speler, op een 
veel langzamer tempo. Klap op de rode lettergrepen, bij blauw tik je op de knieën. Voer het tempo 
langzaamaan op. Laat de kinderen ook voor zichzelf even oefenen. Zet dan de speler weer eens aan en 
de kinderen proberen het bij te houden.  

Kern 4 
Doel: Deel 1, 2 en 3 samen. 
Werkwijze:  

Deel je in klas in 3 groepen. Elke groep krijgt een deel van het lied. Laat eventueel elke groep nog even 
apart m.b.v. kern 1, 2 en 3 hij deel oefenen.  
Zet de speler aan: Elke groep zint/rapt zijn eigen deel, tegelijkertijd met de andere groepen dus. 

Kern 5 
Doel: Ritme koppelen aan een naam. 
Werkwijze:  

Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen spreken mee.  
Zo ook met de andere drie spelers.  
Dan nog eens van bovenaf aan, maar nu klappen ze de ritmes mee.  

Kern 6 
Doel: Spelen van ritmes met instrumenten. 
Werkwijze:  

Zet de speler aan en laat de kinderen kijken en luisteren. 
Stel dan de vraag: Hoe zit het in elkaar? (De namen komen achter elkaar.) De serie komt 4x. 
Laat ze dit met de speler een keer oefenen.  
Tel dan zelf 1 2 3 4 af en de kinderen oefenen nog een keer, zonder speler nu. 
Verdeel de klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een naam, een ritme met bijbehorende instrument. 
Voer het stuk nog eens uit.  

Kern 7 
Doel: Geluid koppelen aan een plaatje. 
Werkwijze:  

Leg uit: Er zijn hier 6 ringtones te zien en te horen, maar ze staan door elkaar.  
De kinderen nemen een kladblaadje en een pen. Ze schrijven 1 2 3 4 5 6 op.  
Zet speler 1, de kinderen kijken en bepalen welk plaatje (A B C D E F ) bij 1 hoort. Die letter schrijven 
ze op bij 1. Enz.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Eventueel nog een speler laten horen.  

Kern 8 
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Doel: Zelf eigennamen verzinnen bij de ritmes. 
Werkwijze:  

Opdracht: Laat ze in groepjes bij elk ritme een nieuwe naam zoeken.  
Als ze er 4 gevonden hebben, mogen ze dat samen oefenen met speler.  

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

Zie Afsluiting 1 
Nu worden de ritmes gespeeld tijdens het tussen- en naspel. (Zie kern 6) 
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Heb jij een LG of een Samsung? 
Of het mobieltje van je ma? 

Heb jij een Sony of een iPhone? 
Is dat de oude van je pa? 

Stuur je mij een appje als je thuis komt? 
Vergeet dat niet want anders ga ik dood! 

Stuur je mij een sms-je voor het eten? 
O, dat kan niet, want je staat al rood… 

En nu lekker lachen want ik 
maak van jullie allemaal een foto 

Die stuur ik dan met Snapchat 
of met Instagram of hang hem aan de muur 

Wil je ook de coole foto 
zien van papa's allernieuwste auto? 

Die kostte veertigduizend euro 
maar dat vind ik helemaal niet duur
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