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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 is er aan de hand met deze jongen? Wat wil hij graag worden?  In welk werelddeel/land woont 
hij?  
2. Onthoud de woorden van het refrein.  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Toelichting: Vanuit het Liliane Fonds was het idee ontstaan om een lied en een les te maken m.b.t. 
Sempeta en kinderen in de Derde Wereld die hulp nodig hebben voor hun toekomst. Deze muziekles en 
het lied over Sempeta sluit aan bij één van de gastlessen die verzorgd worden door het Liliane Fonds. 
Zie  https://www.lilianefonds.nl/liliane-fonds-op-school/ 

Inleiding 2: Voor de 2e les. (Wel handig als je kern 5 hebt gedaan.) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoe heet (ook al weer) het instrument dat je ziet in deze film? Waar lijkt het op? 
2. Hoor je nog andere instrumenten spelen? (Drums, bas, viool, (cello), (synthesizer), fluit 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  
Toelichting: De titel van het filmpje slaat op de artiest die het zingt. Ze is overigens niet Keniaanse maar 
Japanse die vaker Afrikaanse muziek zingt. Het lied is gebaseerd op traditionele muziek uit Kenia. In 
feite wordt de hele tijd een thema herhaald en verder ‘aangekleed’ met nieuwe instrumenten.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. Staat alle tekst die gezongen wordt op het bord? (Nee, het dikgedrukte deel 
moet je 2x zingen.) Dat heet het refrein. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Zet de speler aan: alle kinderen lezen hardop mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Groep: 7/8 
Thema: Derde wereld, minder-valide kinderen  
Inhoud: Een nieuw lied over een Keniaanse jongen, ritmes lezen en 
spelen, een boomwacker-begeleiding spelen, kennismaken met een 
instrument. 
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: Rood: voor- en tussenspel; Groen: refrein; Beige: couplet; de andere 
kleuren komen later aan bod.) 
Let op: De melodie en het ritme van het couplet zijn anders dan de eerste keer. 
Wat betekenen de Engelstalige zinnetjes?  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw deel. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 
Vormblokjes: Lichtblauw: Solo; paars: bridge (brug). Lichtgroen komt later aan bod. 
In dit geval is de bridge een rap, een opsomming van beroepen.  
Bespreek samen de beroepen: Welke zijn bekend, welke niet? Wat betekenen die laatste? 
Oefen de rap een aantal keren zonder de muziek. Ze mogen wel de beat erbij klappen: Rood = klap; 
blauw = knieklap.  

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw deel. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 
Vormblokje: Lichtgroen: Een variatie op het refrein.  
Het begint met het gewone refrein en gaat dan over in de nieuwe versie.  

Kern 5 
Doel: kennismaken met een instrument en muziek uit Kenia  
Werkwijze:  

Vraag: Waar lijkt het instrument een beetje op? (Harp) Hoeveel snaren zie je? Waar zou het instrument 
van gemaakt kunnen zijn?  
Nyatiti (Nie-ja-tie-tie): Oefen samen de uitspraak.  
Bekijk samen de film: Wat doet de muzikant met zijn vingers? Waar zou het lied over kunnen gaan? 
Vrolijk? Droevig?  
Bekijk de film nog eens: Tik zacht met je vingers in de maat mee. Ook doorgaan als hij alleen maar 
zingt! 

Kern 6 
Doel: Tekstimprovisatie 
Werkwijze:  

Kunnen we samen andere beroepen verzinnen op de plaatsen waar puntjes staan? 
Werk in groepjes van 3 à 4 kinderen.  
Laat spelers 1 een paar keer horen. Weten ze wanneer de rap moet beginnen?  
Laat ze eerst even stoeien met hun teksten. geef daarna een tip: Tel de lettergrepen: War-me bak-ker (4), 
die-ren-arts (3). En dat is bij elke regel zo: 4 - 3. Woordaccenten zijn nu even niet zo belangrijk. (Daar 
houden de meeste rappers sowieso geen rekening mee. ) 
Laat elkaar wat oplossingen horen: Tel zelf 1 2 3 4 af en laat het groepje de tekst rappen die ze 
verzonnen hebben. 
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Probeer het daarna met speler 1; en dan met speler 2. Daar komen stemmen tussendoor, een stuk 
moeilijker dus.  

Kern 7 
Doel: Ritmes lezen en spelen 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan het blauwe ritme klappen? Check het met de speler die erachter staat. 
En het oranje ritme? Let op: De bolletjes staan dicht tegen elkaar: Dus een snel ritme.  
En het roze ritme? Let op: het begint met 2 tellen rust.  
Oefen nu alle ritmes door eerst de speler te laten horen. Dan laten meeklappen. 
Tel nu zelf in het goede tempo 1 2 3 4 af: De kinderen klappen de ritmes.  
Oefening: Verdeel je klas in 2 groepen: De 1e groep stapt met de voet het blauwe ritme. Ze 2e groep 
klapt het rode ritme.  
Zo ook met blauw en oranje. 
Maak 5 groepen: Elk krijgt een kleur/instrument.  
Stapelen: Rood begint en gaat door, blauw komt erbij, enz enz.  
Heb je nog niet zoveel ervaring hiermee: laat groen nog even weg.  
Kunnen ze het al aardig? Tel zelf 1 2 3 4 af en alle groepen starten samen: het blok! 
Op jouw teken stoppen ze samen.  

Kern 8 
Doel: Begeleiding spelen met Boomwhackers 
Werkwijze:  

Onder de BW staan de buizen die je nodig hebt: C, E, G, A, B, c 
Klik op het pijltje rechtsonder. Een nieuwe pagina 
Uitleg: je leest van links naar rechts: 4 BW beginnen tegelijk, dan gaan 3 BW verder in de 5e tel.   
Laat de speler horen: Hoevaak komt het stukje muziek voorbij? (4x) 
Verdeel de BW. Er mogen meerdere van dezelfde toon uitgedeeld worden. 
Wijs erg langzaam met je vinger onder de (onderste) bolletjes, duidelijk tel voor tel. Herhaal tot het 4x 
gespeeld is. Verhoog dan het tempo een beetje. En nog eens sneller. Probeer het dan eens met speler 1. 
Gaat dit heel goed? Dan probeer het eens met speler 2. Je hoort de muziek van de bridge. Weten ze 
wanneer ze invallen? (Juist: Als de tekst van de rap zou beginnen…) 
Meer spelen met BW? Klik op het pijltje rechtsonder. Een nieuwe pagina 
Laat speler 1 horen. 2 x  2 snelle tikken en dan 1 tik. Ook weer 4x herhalen.  

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: 

Nu met de tekst van de rap die ze zelf verzonnen hebben. 
Meespelen met ritmes kan ook: Zie kern 7. 
Meespelen met BW kan ook: Zie kern 8 

http://www.musicoach.nl


Sempeta Ⓒ www.musicoach.nl 
Tekst en muziek: Marjoleine ten Cate / Willem van der Heijden 

Wat wil je worden? Wat is jouw droom? 
Wat heb je nodig dan? Alles wat je worden wil, alles kan. 

Wat wil je worden? Wat is jouw droom? 
 Wat heb je nodig dan? Alles wat je worden wil, alles kan. 

Sempeta heeft een droom, ja, dokter lijkt hem wel 
Maar schoolgeld is er niet en zijn benen breken nogal snel 

Hij blijft toch heel positief, met krukken vooruit, oefent elke dag 
Hij coacht het voetbalteam en hij is blij dat-ie naar school toe mag 

(tussenspel) 

Wat wil je worden? Wat is jouw droom? 
…… 

Maar als je niet naar school kan gaan in Kenia 
Hoe kan je dan toch dokter worden in Afrika? 

Sempeta zegt: Ik weet het wel: together we succeed 
Samen lukt het met jouw hulp: That’s what we need! 

(tussenspel) 
   

Wat wil je worden? Wat is jouw droom? 
…… 

SOLO 

Warme	bakker,	dierenarts,	lerares	of	neuroloog	
Wetenschapper,	engineer,	schilder	van	een	regenboog,	
Fietsenmaker,	pedicure,		therapeut	of	programmeur,	
Bijenkweker,	zilversmid,	advocaat	of	conducteur	

Wat wil je worden? Wat is jouw droom? 
…… 

Wat zal hij worden? Wat is jouw plan? 
Wil jij een ander helpen te worden wat hij kan? 

Wat zal hij worden? Wat is jouw plan? 
Wil jij Sempeta helpen te worden wat hij kan?
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