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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, geluiden nadoen. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk en luister nauwkeurig en onthoud alle geluiden die Mr. Bean maakt. 
Stilte-afspraak maken. Start de film. 
Bespreek alle geluiden kort. 
Verdeel de geluiden over groepjes kinderen.   
Zet de film nog eens aan, maar zet het geluid uit. De kinderen maken nu de geluiden in groepjes zelf 
erbij. 

Er is nog een filmpje over Mr. Bean. Klik op ‘Inleiding 1’. Bedenk zelf een paar vragen erbij. 

Inleiding 2 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Vertel: Dit is een fragment uziut de film Sister Act. Over een vrouw die als non in een klooster in een 
van de armste wijken van New York werken. Ze leert de kinderen (en de andere nonnen) echt zingen. 
Geef twee vragen vooraf:  
1. Zingen alle stemmen hetzelfde? (nee, er zijn meerdere begeleidingsstemmen en een solostem) 
2. Let op de manier waarop het koor klapt. (Dat noem je de afterbeat: Niet op de 1e tel, maar op de 3e 
tel! 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  
Zet de film nog een keer aan: De kinderen klappen ook mee zodra het koor begint te klappen.  

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. 

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Kerst 
Inhoud: Lied over Herrie in de Kerststal. (Auteurs:  Crouwel en 
Weijmans); ritmes lezen en spelen, kennismaken met stembanden, close-
harmonie, gospel-singers en meerstemmigheid. 
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. Rood: Voor- tussen- en naspel; Geel: Couplet; Groen: Refrein 
Laat de kinderen ook een keer meeklappen tijdens het zingen. Let op: Ze klappen de afterbeat: Niet op 
de 1e tel, maar op de 3e tel! Als je heel goed luistert, hoor je in de muziek ook het klappen.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Kennsimaken met meerstemmigheid 
Werkwijze:  

In de muziek hoor je tijdens het tussenspel een meerstemmig koortje zingen. 
Laat de bovenste speler horen: De bovenstem. 
Laat het nog een keer horen: De kinderen zingen mee. 
Zo ook met de twee volgende spelers.  
Laat dan de onderste speler horen: De kinderen luisteren eerst.  
Laat de speler nog eens horen: Ze kinderen proberen één stem mee te neuriën.  
Dan nog eens: Maar nu zingen ze de woorden op één stem mee.  

Kern 5 
Doel: Lezen en spelen van ritmes met bodysound 
Werkwijze:  

Laat de kinderen eerst even kijken naar de afbeelding: Wat zien ze? (Klappen, knieën, mond, voet.) 
Zet de eerste speler aan: De kinderen luisteren.  
Zet de speler nog eens aan: De kinderen doen nu mee. 
Tel zelf  1234 af (dus zonder speler): De kinderen klappen. 
Zo ook met de andere ritmes. Let op: Ritme 4 begint met twee tellen rust. (sssst sssst  stap) 
Verdeel de klas in 4 groepen: Elk krijgt een kleur, een ritme. 
De Stapel: Jij telt 1234 af: De eerste groep begint; als dat goed gaat, komt de volgende erbij, enz..Op 
jouw teken stoppen ze (tegelijkertijd of na elkaar…) 
Het Blok; Na jouw aftel beginnen alle groepen tegelijk. Op jouw teken stoppen ze (tegelijkertijd of na 
elkaar…) 

Kern 6 
Doel: Lezen en spelen van ritmes met instrumenten  
Werkwijze:  

Zie kern 5, maar krijgt elke groep instrumenten.  

Kern 7 
Doel: Kennismaken met de stembanden en meerstemmigheid. 

Vraag: Waar zitten je stembanden? (In je keel, in je strottenhoofd.) 
Laat ze allemaal hun strottenhoofd bij zichzelf voelen; lat ze even neuriën. Als het goed is, voelen ze 
zacht trillen in hun strottenhoofd. 
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Leg uit: De stembanden zijn een kleine spiertjes die erg snel trillen: Dat maakt geluid. Kinderen en 
vrouwen hebben kortere stembanden dan de meeste volwassen mannen. Daarom zijn de 
mannenstemmen lager. 
De arts kan met een cameraatje door de neus naar de keel: Dan zie je de stembanden. 
Hier zie de stembanden van 4 verschillende professionele zangers: De linker twee van vrouwen, de 
andere twee van mannen.  
Laat de film nu zien: je ziet dan ook 2x de namen ‘Sopraan’, ‘Alt’, ‘Tenor' en ‘Bas’ voorbij komen. 
Stel na de film de vraag: Wie heeft de hoogste stem? (Sopraan) En wie de laagste? (Bas) 

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Kennsimaken met Close Harmony Singing 
Werkwijze:  

Leg uit: Jem kunt op verschillende manieren 4-stemmig zingen. Bij Clos Harmony Singing liggen de 
stemmen heel dicht bij elkaar, zodat zelfs 1 man alle stemmen zelf kan zingen: De hoogste maar ook de 
laagste.  
Laat de film zien. Vraag achteraf of de kinderen ongeveer begrepen hebben waarover het lied gaat. 
(Over de periode net voor de kerst.) Welke woorden hebben ze herkend?  

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. 
Tijdens het tussenspel en het naspel kunnen de kinderen het ritmespel spelen uit kern 6. Let op: het 
laatste refrein kom 2x en dan pas het naspel. Let op de fade out van het naspel. 

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren m.b.v. de film 
Werkwijze: 

Kennen ze de tekst van buiten?  
Zet de film aan: De kinderen zingen mee! 
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Dacht jij dat de kerstnacht in Bethlehems stal
Zo heilig en stil was? Welnee, ben je mal!

Je hoort het geblaat van een stelletje schapen
Een loeiende os die niet langer kan slapen

Want daar in het midden van al dat kabaal
Ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal

Het kindeke Jezus dat kraaiend van pret
De hele herrie in gang heeft gezet 

Een lachende Jozef, een hoestende herder
En zo kan ik hier nog wel eventjes verder
Het is in die stal dus, dat had je gedacht

Geen stille, maar wel een bijzondere nacht

Want daar in het midden van al dat kabaal
Ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal

Het kindeke Jezus dat kraaiend van pret
De hele herrie in gang heeft gezet 

Drie wijzen die knielen in ritselend stro
Maria die snottert bij ieder cadeau

Een balkende ezel, een groepje kamelen
Die buiten de staldeur zich stierlijk vervelen

Want daar in het midden van al dat kabaal
Ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal,

Het kindeke Jezus dat kraaiend van pret
De hele herrie in gang heeft gezet 
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