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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: Waarover zou deze les gaan? Hoe weet je dat? Wat is de titel van deze les 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Kennismaken met de basgitaar en contrabas.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk naar de 3 korte stukjes film: Welke instrumenten worden hier gespeeld? (1. elektrische jazzgitaar 
2. Basgitaar  3. Elektrische gitaar.) 
2. Let op hoe de instrumenten worden gespeeld. Wat doen de twee handen van elke muzikant?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden.  
Laat ook even aan elkaar zien hoe je de basgitaar en de contrabas bespeelt.  

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Kennismaken met een vreemd (fantasie)instrument.   
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk goed: Wat zijn de verschillen met een ‘gewone’ gitaar?  
2. Kijk en luister goed: Hoe worden de gitaren bespeeld? (Elke hals heeft een andere klank; bijv. lage of 
hoge tonen.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden.  
Extra vraag: Zou dit apparaat echt bestaan?  

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

Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen mee.  

Kern 2 
Doel: Kennismaken met de basgitaar. 
Werkwijze: 

Vertel: je ziet hier 3 basgitaren. Vraag: wat zijn de verschillen tussen die 3? (Kleur, vorm, aantal snaren/
stemknoppen, aantal knoppen erop, wel of geen fretten (streepjes) en puntjes op de hals, elementen….) 

Groep: 5/6 
Thema: Popmuziek 
Inhoud: Een lied met twee coupletten, informatie over de basgitaar en de 
elektrische gitaar. Beat en afterbeat. Spelen van 4 ritmes op instrumenten.  
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Leg uit: 4 of 5 snaren gebruikelijk op basgitaar. Fretten: Zorgt ervoor dat de toon die je wil maken de 
juiste is. Zonder fretten is het meer gokken. Puntjes: Herkenning waar welke tonen zitten. Elemeneten: 
Dat zijn een soort microfoontjes die het geluid van elke snaar oppikken, doorgeven aan de versterker. 
Met de verschillende elementen kun je de klank van de basgitaar veranderen. Daarvoor gebruik je de 
ronde knoppen op de body. 

Kern 3 
Doel: Leren van 2e couplet van dit lied. 
Werkwijze: 

Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 
Laat de speler 1x horen: De kinderen zingen mee.  

Kern 4 
Doel: Kennismaken met de elektrische gitaar.  
Werkwijze:  

Vertel: Dit zijn 3 verschillende elektrische gitaren. Maar er zijn er nog veel meer soorten. 
Vraag: Welke zou de jazzgitaar zijn? Waarom denk je dat? (Meestal denken ze vanwege de ‘ouderwetse 
kleur’ de linker, soms de rechter.) (Het is de linker: Die heeft een holle klankkast en klankgaten. De 
andere twee hebben een solide body, als een plank. 
Vraag: Andere verschillen te zien? (Vorm, kleur, kop, elementen, aantal knoppen,…) 
Leg uit: De elektrische gitaar heeft meestal 6 snaren. Verder werkt die hetzelfde als de basgitaar. Ook 
elementen erop. Vaak gebruiken ze effectpedalen: Deze zit met een snoer tussen de gitaar en de 
versterker in. Elke pedaal verandert de klank: Wahwah, galm, echo, distortion, enz… 

Kern 5 
Doel: Leren spelen van 4 ritmes. Leren lezen van rusten in muziek.  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk goed naar de grijze en witte bolletjes. Zet speler 1 aan. 
Vraag: Wat hoor je (Tikken) Zijn ze allemaal even hard? (Nee, de 1e tik van de 4 is harder.)  
Zet speler 1 nog eens aan en wijs de bolletjes aan. 
Opdracht: De grijze bolletjes: Stap op de grond. Witte: Sla op je knieën. Zet de speler aan. 
Opdracht: Kijk goed naar de groene bolletjes. Eerst luisteren. Zet speler 2 aan. 
Zet speler 2 weer aan: De kinderen tikken mee: handen op de knieën.  
Opdracht: Kijk goed naar de paarse bolletjes. Vraag: Beginnen die vooraan? (Nee) Hoeveel grijze 
bolletjes staan er voor? (3) Die mag je niet spelen. Eerst luisteren. Zet speler 1 aan. 
Opdracht: Doe die drie tellen met je vinger de mond (heel zacht sss  sss sss)   De paarse klap je in je 
handen. Zet speler 3 nog eens aan: De kinderen doen nu mee. Herhaal deze speler nog eens totdat het 
goed gaat.  
Nu kun je R1 en R2 combineren: Verdeel je klas in 2 groepen. Groep 1: R1, groep 2: R2.  
Groep 1 begint. Tel zelf 1, 2, 3, 4 af in een rustig tempo. Als groep 1 bezig is, gaan ze door. Groep 2 
komt er bij. De 2 ritmes vullen elkaar mooi aan.  
Als dit heel goed gaat, kun je ervoor kiezen om R3 en R4 ook in oefenen. R4 is gemakkelijk.  
R3: 1e tel spelen, dan 3 tellen rust. 
R4: 1e tel rust, dan een dubbelklap.   
R3 en R4 combineren.  
R3 t/m 4 combineren. Verdeel je klas in 4 groepen. R1 begint,  R2 komt erbij, R3 komt erbij, R4 komt 
erbij.  
Als de ritmes goed gekend zijn, neem je de instrumenten erbij. Kies 3 of 6 kinderen die de instrumenten 
spelen. Zet ze bij elkaar in een groepje. Zij spelen R1, R2 en R4. De rest van de klas neemt klappen R3.  
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Wissel daarna van groepjes. Kern 6 voor de 2e les 

Kern 6 
Doel: (Opnieuw) kennismaken met 6 snaarinstrumenten. 
Werkwijze:  

Opdracht: Neem je kladblok en een pen op de tafel. Schrijf de cijfers 1 t/m 6 onder elkaar. 
Vraag: Welk instrument hoor je als eerste? Laat speler 1 horen. Weet je het? Schrijf die achter de 1 op 
jouw kladblaadje. Weet je ook hoe het heet? Schrijf het maar erachter.  
Zo ook met speler 2 t/m 6.  
Klaar? Een kort vragenrondje: Hoe heet elk instrument? 
Klik op ‘check’ en kijk samen na.  

Kern 7 voor de 2e les 
Doel: Tekstimprovisatie: Zelf een tekst verzinnen die past in de lengte en het ritme van dit lied. 
Werkwijze:  

Vraag: Kun je de tekst van het liedje en tegelijkertijd de lettergrepen klappen? 
Vraag: Kun je alleen nog de de lettergrepen klappen, niet meer spreken of zingen? 
Opdracht: De eerste woorden en de laatste woorden blijven hetzelfde. Maar de andere woorden mag je 
nu zelf verzinnen samen met je buur. Schrijf de tekst op een kladblaadje. Ben je het ritme van de tekst 
een beetje kwijt, klap je zachtjes nog een keer de tekst. Controleer telkens of jouw nieuwe tekst erin 
past.  
Na 10 minuten laat je een paar resultaten voor de klas zingen door de duo’s die het geschreven hebben.  
Later komen de andere resultaten aan de beurt.    

Kern 8 
Doel: Oefenen van de tekst. Oefenen van de beat en afterbeat. 
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk naar de tekst. Bij de rode stukjes tekst, stap je op de grond; bij de oranje stukjes tekst 
klap je in je handen.  
Oefen een keer zonder muziek.  
Nu komt het hele lied; het 2e couplet staat niet op het bord, maar moet je wel zingen. Bij de 3e ronde 
kies je zelf wat je wilt zingen: Jongen of meisje.  
Zet de speler aan. Wijs onderaan de vormblokjes aan waar we zijn in het lied.  

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

Kies 3 of 6 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Zet speler 1 aan. Het tussenspel van het lied (De blauwe vormblokjes) wordt uitgevoerd door het 
orkestje. Zij spelen de ritmes die geleerd zijn in kern 5. De klas klapt R3.  
Kies andere kinderen voor het orkestje. 
Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en de klas.  
Herhaal deze opdracht nog eens met andere kinderen.  

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

Zie Afsluiting 1, maar nu wordt de eigen tekst als 3e couplet gezongen.  
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Ik zoek een jongen met stekelhaar

Stekelhaar en een basgitaar

Vuurrode sokken en een spijkerbroek

Dat is de jongen die ik zoek!

Ik zoek een meisje met krullend haar

Oorbel in en een jazzgitaar

Knalgele gympies en een rode broek

Dat is het meisje dat ik zoek!
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