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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 gaan de kinderen allemaal doen in deze speeltuin?  
2. Welke instrumenten hoor je? (Accordeon, bas, drum) 
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 twee vragen vooraf:  
1. Wat gaan de kinderen allemaal doen in deze speeltuin? 
2. Je hoort muziek: Herken je dat? Dan mag zachtjes meezingen.  
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 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Groep ½: Jij leest de tekst voor. Wat betekent ‘deur’? 
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 ¾ : Wijs op de vormblokjes onderaan. Rode: Voor-, tussen- en naspel; Gele: Couplet, Blauwe: 
Refrein 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen. Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de blauwe 
lettergrepen.  

Groep: 1/2/3/4 
Thema: Schoolreisje, speeltuin 
Inhoud: Een lied over het schoolreisje, instrumenten spelen, melodie 
herkennen, instrumenten herkennen, tekstimprovisatie 
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Kern 3 
Doel: Spelen van instrumenten. (Vooral voor groep ½) 
Werkwijze: 

Vraag eerst naar de namen van de 4 instrumenten: Claves (groep ½: ritmestokjes), Bellenring, Maracas, 
(Hand)trom 
Verdeel de instrumenten. 
Wijs een kleur aan: De betreffende kinderen spelen totdat jij je vinger weer weghaalt. 
Wijs ook eens twee kleuren tegelijk aan. 
Noem een kleur: De kinderen van die kleur spelen. 
Noem: Wit: Die staat er niet! Dan spreken we af dat allemaal spelen. 
Noem: Paars: Die staat er ook niet! Dan klappen alle kinderen die geen instrument hebben. 

Kern 4 
Doel: Spelen van instrumenten, vervolg. (Vooral voor groep ½) 
Werkwijze:  

Weten ze de combinatie kleur en instrument nog? Probeer het uit. 
Zwart: Niemand speelt! Stilte! 
Laat ook kinderen aanwijzen of noemen.  

Kern 5  
Doel: Spelen van instrumenten. (Vooral voor groep ¾) 
Werkwijze:  

Vraag eerst naar de namen van de 6 instrumenten: Triangel, Bekken, Maracas, Bellenring, Claves, 
(Hand)trom 
Verdeel de instrumenten. 
Spreek langzaam de tekst uit: De betreffende kinderen spelen als hun lettergreep/woord aan de beurt is. 
Voer het tempo een beetje op en oefen nog eens. 
Zet de speler aan: Iedereen zingt en de instrumenten spelen mee in het refrein. 

Kern 6 
Doel: Herkennen van enkele muziekinstrumenten. (Vooral voor groep 2/3/4) 
Werkwijze:  

Groep ¾: De kinderen nemen een blaadje en pen en noteren de nummers 1 2 3 4. 
Laat de 1e speler horen: De kinderen luisteren en kiezen A B C of D en noteren dat achter het nummer 
1.  
Zo ook met de andere spelers.  
Weten ze ook de 4 namen van de instrumenten? (Die mogen ze zeggen, die hoeven ze niet op te 
schrijven.) 
Groep ½: Na het beluisteren van de speler komt een kind het instrument aanwijzen. Vraag ook of ze de 
namen kennen.  
Tip: Hoe hou je de gitaar en basgitaar visueel uit elkaar? De basgitaar heeft 4 stemknoppen= 4 snaren, 
de gitaar heeft er 6. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat eventueel de spelers nog eens horen. 

Kern 7 
Doel: Herkennen van melodie. (Vooral voor groep ¾) 
Werkwijze:  

Laat de 1e speler horen: Bij welk plaatje zou dat horen.  
Groep ¾: De kinderen nemen een blaadje en pen en noteren de nummers 1 2 3 4. 
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Laat de 1e speler horen: De kinderen luisteren en kiezen A B C of D en noteren dat achter het nummer 
1.  
Zo ook met de andere spelers.  
Groep ½: Na het beluisteren van de speler komt een kind het plaatje aanwijzen.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Laat eventueel de spelers nog eens horen. 

Kern 8 
Doel: tekstimprovisatie. (Vooral voor groep ¾) 
Werkwijze:  

Laat ze in groepjes zelf de tekst verzinnen die op de lijnen ingevuld moet worden. Daarvoor kun je het 
werkblad gebruiken. (Zie onderaan deze handleiding.) 
Klaar? Laat ze in de groepjes de zelfgemaakte refreintjes zingen.  

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. Maar er ontbreken stukjes tekst. 
Groep ¾: De kinderen nemen ene blaadje en pen, noteren de nummer 1 t/m 10 en vullen achter elk 
nummer het ontbrekende woord in.  
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We gaan op schoolreis, met de bus


Ik geef mijn mama, nog gauw een kus

Ik krijg een kaartje met mijn naam

En ik ga zwaaien voor het raam


Ik zit bij Leonie en Bart

En samen zingen we dan hard:


Chauffeur, chauffeur, zeg, rij een beetje deur 
en van je hela, hola, geef me nog een cola 

Geef me nog een kittekat , geef me nog een koek 
en van je hela, hola, geef me nog een cola 

We gaan bij een speeltuin op bezoek 

We gaan om vier uur terug naar huis

We zijn om zes uur, al bijna thuis


Ik heb mijn boterhammen op

Ik heb mijn buik vol koek en drop

Ik zit naast Mohammed en Tijn

En zingen samen voor de gein: 


Chauffeur, chauffeur, zeg, rij een beetje deur 
 en van je hela, hola, geef me nog een cola 

Geef me nog een kittekat , geef me nog een koek 
en van je hela, hola, geef me nog een cola 

We waren bij een speeltuin op bezoek

Chauffeur, chauffeur, zeg, rij een beetje deur


en van je _______________ geef me nog een _______

Geef me nog een ___________ , geef me nog ________

en van je _______________ geef me nog een _______

We gaan bij een _____________ op bezoek!
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