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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 de tekst van het refrein?  
2. Wat is bedoeling van dit lied? (wat betekent; het tij keren?) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. (Fragment uit Wally-e) 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Past de muziek bij de sfeer van film? Waarom wel/niet? 
2. Waar gaat deze film over, denk je? (Of ken je de film?) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er is een extra filmpje: Klik op ‘Inleiding 2’. Verzin er vragen bij.  

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

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. Bespreek de tekst. Waarom zingt hij: “Stop! Hou op!”? 
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 het refrein. 
Werkwijze:  

Zie kern 1. Deze tekst moeten ze goed van buiten leren! 
Wijs op de vormblokjes onderaan: Roze: Intro; Blauw: Couplet; Geel: Tussenspel; Groen: Refrein. De 
andere komen later aan bod. 

Groep: 7/8 
Thema: Milieu-vervuiling, over-consumering 
Inhoud: Een nieuw lied over consumeren en afvalproblemen, melodie 
herkennen, muziek spelen met verpakkingsmateriaal als instrumenten.
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Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Leren van de bridge 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2. 
De bridge geeft de essentie van het lied aan. Dit heeft een andere melodie en sfeer. 
Rood: Solo/tussenspel. Dit is dubbel zo lang als de gele! 
Wit: De bridge.  
Let op: 2x refrein! En eindigen met ‘STOP!’ 

Kern 6 
Doel: Muziek maken met plastic flessen 
Werkwijze:  

Bespreek de mogelijkheden om met plastic flessen geluid/muziek te maken. Zorg zelf voor het materiaal of 
laat kinderen het voor de volgende les meenemen. Natuurlijk zijn er meerdere mogelijkheden.  
Als de ‘instrumenten’ zijn gemaakt, laat je de kinderen daarmee de muziek uit de Afsluiting meespelen. 
Bijvoorbeeld eerst de refreinen en de tussenspelen.  

Kern 7 
Doel: Herkennen van een melodie 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een blaadje en pen, ze schrijven de nummers 1 t/m 4 op. 
Bespreek kort de 4 plaatjes: Waarom staan die bolletjes op verschillende hoogtes? 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren en maken een keuze: a, b, c of d. Nog niets voorzeggen. 
Laat zo ook de andere spelers horen. 
Klaar? Kijk samen na: Klik op Check. Laat eventueel elke speler nog eens horen. 
Variatie: Laat de speler horen, de kinderen zingen de melodie na.  

Kern 8 
Doel: Muziek maken met afval. (Filmpje: de groep Stomp) 
Werkwijze:  

Bespreek de mogelijkheden om met de afgebeelde voorwerpen geluid/muziek te maken. Zorg zelf voor het 
materiaal of laat kinderen het voor de volgende les meenemen. Natuurlijk zijn er meerdere mogelijkheden. 
Ligt het materiaal klaar? Laat de film een keer zien! 
Verdeel de klas in 2 groepen.  
Laat de film nog een keer zien: De kinderen spelen nu met hun ‘instrumenten’ mee. Ze mogen zelf iets 
verzinnen wat er mooi bij past. Maar: Jij wijst telkens de groep aan die mag spelen.  
Variatie: Laat ze ook eens proberen zonder de film: Groep 1 begint, groep 2 valt in. Enz. 

http://www.musicoach.nl


STOP! Ⓒ www.musicoach.nl 

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

Weten ze de tekst helemaal? Laat ze de ontbrekende woorden opschrijven. 
Je kunt nakijken m.b.v. Afsluiting 1. 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Ik wil snoep, ik wil ijs, 

naar een heel ver land op reis

Ik wil Nikes, ik wil M.A.C

Anders loop ik toch voor gek?


Stop, hou op!


Ik wil vlees, elke dag

Een broodje jam met hagelslag

Ik wil jeans, het liefste tien

En de nieuwe iPhone zien


STOP met meer en meer 
Hou op met steeds meer 
consumeren 
STOP met meer en meer 
Aan ons om het tij te keren


Een blikje fris, een flesje Spa 

En zeven sausjes bij mijn sla

Elke week een BBQ

Elke dag een toetje toe


Stop, hou op!


Ik wil soep uit een pakje

ik wil pinda’s uit een zakje

Ik wil Pringles uit een doosje

En pleepapier met roosjes


STOP met meer en meer 
Hou op met steeds meer 
consumeren 
STOP met meer en meer 
Aan ons om het tij te keren


Naar de tennis met de Up

Met de Golf naar de hockeyclub

Met het vliegtuig naar Berlijn

Nee, ik ga nooit met de trein


Stop, hou op!


De allernieuwste breedbeeld-tv 

Hier in huis staan er minstens twee

Pa & ma kijkt series, ikke sport

Eigenlijk kom ik tijd te kort!


Stop, hou op! 2x 

‘ k Vind het eigenlijk wel sneu 
Voor die ijsbeer en ‘t milieu  
Met die plasticsoep in zee 
maar wat moet ik daar nou mee? 

Ja, die dieren hebben pech 
We gooien zoveel rotzooi weg 
Elke dag zoveel miljoen  
Maar wat kan IK daar nou aan doen? 

STOP met meer en meer 
Hou op met steeds meer 
consumeren 
STOP met meer en meer 
Aan ons om het tij te keren


STOP met meer en meer 
Hou op met steeds meer 
consumeren 
STOP met meer en meer 
Aan ons om het tij te keren 

STOP! 
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