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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 drie vragen vooraf:  
1. Noem dadelijk minstens 10 plaatsnamen die in het lied voorkomen  
2. Wat is de tekst van het refrein? (Zie onderaan deze handleiding) 
3. In welke plaats nemen we een hotelletje? 
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 drie vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je spelen in deze muziek? (Trompet, drums, bas, sax, andere blazers) 
2. Wat zijn opvallende dingen in Nederland? (Oude kastelen, kerken en huizen, veel water, windmolens, 
fietsers, kaasmarkt, Deltawerken, de varende bus, kubuswoningen,….) 
3. heb je bepaalde plaatsen herkend? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 (Let op: Als je op het woord ‘Kern 1’ klikt, kun je foto’s bekijken van elke plaats die in dit 
couplet genoemd wordt. Je hebt ze ook gezien in de film van inleiding 1.  Idem met kern 2 t/m 4) 
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 mee.  
Stel de vraag: Staat alle tekst er? (Nee, het refrein komt 2x)  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Controleren of ze tekst en de melodie kennen; nieuw coupletten toevoegen 
Werkwijze:  

Groep: 6/7/8 
Thema: Nederland, plaatsnamen 
Inhoud: Een lied over allerlei plaatsnamen in Nederland, ritmes lezen ens 
pelen op instrumenten, tekstimprovisatie, Nederlands Volkslied Wilhelmus
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Zie kern 1 
Wijs op de vormbolletjes onderaan het scherm. Paars=Voorspel/tussenspel/naspel, Blauw=Couplet, 
Groen=Refrein 

Kern 3 
Doel: Nieuw coupletten toevoegen 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Wat is het rijmschema? (zin 2 en zin 4 rijmen op elkaar, idem met zin 6 en 8) 
In welke provincies zijn we beland in deze twee coupletten? 

Kern 4 
Doel: Nieuw couplet toevoegen 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Ritmisch spreken van gemeentenamen.  
Werkwijze:  

Laat een kind de eerste rij namen voorlezen. 
Een tweede kind leest nog eens de name, maar probeert er ritme in te krijgen. 
Laat de speler horen: De eerste ronde luisteren, daarna meespreken. 
Tel nu zelf 1234 af in hert goede emo en laat de kinderen de namen nog eens spreken. 
Nog eens, maar nu spreken en klappen ze de namen. 
Zo ook met serie 2 
In serie 3 ontbreken twee namen: Wie heeft een suggestie voor twee nieuwe namen? 
Probeer dat uit met de speler. De namen moeten wel ritmisch in de rij passen. (Veel mogelijkheden, 
maar soms ook beperkingen!) 
Idem met serie 4. 

Kern 6 
Doel: Koppelen van ritmische namen aan ritme-notatie. 
Werkwijze:  

Klap nog een keer samen - met of zonder speler - de eerste serie.  
Bekijk samen de groene bolletjes.  
Doe hetzelfde met de tweede serie: Wat is het verschil in ritme tussen ‘Utrecht’ en ‘Uden’? 
Ga serie 3 invullen, maar nu moeten de nieuwe namen passen op de groene bolletjes. Laat ze samen 
eerst overleggen en uitproberen.(Enkele suggesties als ze er niet uitkomen: Hilversum, Castricum, 
Amsterdam, Rotterdam, Zevenaar, Groningen,….) 
Idem met serie 4. (Enkele suggesties voor de 3e naam: Dordrecht, Arnhem, Haarlem, Venlo, Zwolle, 
Leiden… maar niet: Breda, Den Haag, Maastricht, Roermond…daar ligt het accent op de 2e 
lettergrepen. Een ander ritme dus!) 

Kern 7 
Doel: Lezen en spelen van ritmes op instrumenten  
Werkwijze:  

Laat het eerste ritme door een kind klappen. Check met speler 1. Let op de rusten na elk ritme. 
Vraag: Hoe vaak heb je het ritme gehoord? Check dit met de speler, laat ze meteen mee klappen en 
tellen (8x) 
Zo ook met ritme 2: Dat begint echter met 2 tellen rust. Laat dat zien 2x met de vinger voor de mond.  
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Verdeel je klas in 2 groepen, geef elk een ritme. Oefen deze twee ritmes: Tel zelf 1234 af: om de beurt 
klapt elke groep hun ritme. Ze vullen elkaar namelijk mooi aan. Precies 8x! 
Ga nu naar ritme 3. Laat eerste de speler horen, laat ze meeklappen en Den Haag spreken. Het accent 
ligt op Haag en daarom staat het tweede bolletje precies onder de 3e tel. het stukje ‘Den’ komt net na de 
2e tel. Oefen dit een paar keer. 
Geef de ene helft van de klas ritme 1, de andere helft neemt ritme 3. Weer oefenen.  
Ga zo door met de andere ritmes.  
Verdeel je klas in 6 groepen, geef elke groep een instrument.  
Tel 1234 af: groep 1 begint, groep 2 begint als groep 1 klaar is, enz. De Ketting! 
Hetzelfde nog eens, maar nu gaat groep 1 door terwijl groep 2 invalt. De Stapel! 
Hetzelfde nog eens: tel 1234 af en de hele klas begint met hun eigen ritme. Precies 8x! 
Laat de onderste speler horen: Zo zou het moeten klinken….  
Dit kun je inbouwen in het tussenspel.(Zie afsluiting 1) 

Kern 8 (Voor de taalles of Topoles) 
Doel: Zelf stukjes tekst verzinnen. 
Werkwijze:  

Laat ze in groepjes verzinnen wat er op de lijntjes ingevuld zou kunnen worden. Het moet ritmisch 
passen. En als het kan ook qua inhoud Ze mogen uiteraard een kaart of atlas gebruiken.  
Klaar? Ga een paar oplossingen samen zingen. Let op: De tekst van het refrein is nu anders…. 

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

Kies 6 kinderen uit die de ritmes uit kern 7 op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de 
klas.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje. 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en het koor. 
Ook een keer met de rechterspeler: Playbackversie.  

Afsluiting 2 
Doel: Kennismaken en oefenen van het Wilhelmus. 
Werkwijze: 

Vertel: Elk land heeft een eigen Volkslied. Veel kinderen kennen dat verschijnsel wel van de 
internationale sportwedstrijden.  
Laat (een deel van) het Volkslied horen. Verklaar de tekst een beetje, in zoverre de kinderen de 
geschiedenis kennen.  
Oefen met ze op het eerste couplet. 

In de bijlage vind je de tekst plus een kaartje. Tip: Laat ze eens wat plaatjes uit het liedje met een bolletje 
intekenen in de kaart. Maak 6 groepen en geef elk een couplet. laat ze daarna elkaars vondsten kopiëren op 
hun eigen kaartje. 
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We gaan naar Tilburg en Breda
en dan naar ’s-Gravenhage

Als je soms de weg niet weet 
moet je dat maar vragen

Rij je door Sint-Oedenrode 
Uden of door Weert

Keer dan maar meteen weer om
dan zit je echt verkeerd

Nederland, Nederland 
ons landje is zo klein

Je kunt er niet verdwalen 
en dat vind ik wel zo fijn

We gaan naar Urk en Lelystad
en rijden door naar Drachten

Pakken een hotelletje 
en blijven overnachten

Leeuwarden en Harlingen
Hindeloopen, Sneek

We vieren daar vakantie
we blijven er een week

We gaan naar Utrecht en De Bilt
en dan naar Amsterdam
Varen door de grachten
met mijn pap en mam

Met de bus naar Volendam 
en dan naar Purmerend
Even naar de kermis toe

als je daar toch bent

We gaan naar Goes en Middelburg
en dan naar Westkapelle
Als je dat niet vinden kunt

moet je even bellen!
Vlissingen, Terneuzen
Breskens en Cadzand 

Lekker pootjebaden 
en liggen op het strand

We gaan naar Vries en Hoogezand
en dan naar Stadskanaal
Rijden ook naar Almelo

zelfs naar Oldenzaal
Apeldoorn en Amersfoort

Doetinchem en Tiel
Wadenoijen, Waardenburg

Rosmalen en Riel

We gaan naar Wessem en naar Echt
en dan door naar Maastricht
Op de brug van Sint Servaas

dat is een mooi gezicht
Met de trein naar Valkenburg

Schin op Geul en Vaals
Door het Limburgs heuvelland

dat is iets speciaals!
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