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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. Met welk instrument begint dit lied? (Ukelele) 
2. Welke tafel weet hij nog niet op laatst? (7x8) 
3. Wat is de tekst van het refrein. 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef opdracht: Zing het lied! 

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 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.  
Wijs op de vormkruisjes onderaan. (Rood: Voorspel, Geel: Couplet, Groen: Refrein, Blauw: Tussenspel 
en Eindspel.) 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen.  

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Tafels leren 
Inhoud: Een lied over tafels leren, tafels zingen op een rijtje, ritmes lezen 
en spelen, begeleiding spelen met Boomwhackers en xylofoon. 
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Kern 3 en 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 5 
Doel: Ritmes leren vanuit woorden 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan het rode ritme klappen? Jij telt 1 2 3 4 in het tempo van het lied. 
Laat speler 1 horen. Klopte het? Ook de rusten ertussen? 
Vraag: Wie kan het blauwe ritme klappen?  
Laat speler 2 horen. Klopte het? Ook die rust vooraf? 
Laat nu de volgende  speler horen. De kinderen luisteren en spreekklappen de 2e keer mee. 
Tel nu zelf 1 2 3 4 af, zonder speler: De kinderen spreekklappen het ritme. Dan nog eens, maar nu 
zeggen ze het getal in het hoofd en klappen wel hardop. 
Zo ook met de andere spelers. 
Variatie: Kan het groene ritme ook een ander getal zijn? (Ja: bijv. 32, 33, 34 enz) 
Variatie: Maak de kinderen erop attent dat in het Nederlands we altijd het laatste cijfer van bijv. 32 het 
eerste zeggen, daarna pas het het eerste cijfer. Dat is anders in het Engels. Bovendien zeggen die niet het 
tussenwoordje ‘en’ erbij.  Dus dan krijg je heel andere ritmes. Probeer maar eens met 22: Twen-ty Two. 
Of 47: Four-ty Se-ven 

Kern 6  (Eerst kern 5 doen.) 
Doel: Ritmes spelen op instrumenten.  
Werkwijze:  

Herhaal voor de zekerheid nog even de getallen die bij elk ritme horen.  
Verdeel de instrumenten. 
Laat de spelers nog even horen. De kinderen luisteren. 
Dan tel je zelf 1 2 3 4 af en de kinderen spelen hun ritme. Eerst ritmes apart. 
Stapelen: Ritme 1 begint en gaat door. Op jouw teken begint ritme 2 mee te spelen enz enz. 
Op jouw teken stoppen ze tegelijkertijd of na elkaar. 

Kern 7 
Doel: Muzikaal tafels oefenen 
Werkwijze:  

Bij elk getal staat een speler waarmee je de tafel kunt horen zingen. Let op: De melodie is aangepast. 
Laat de tafel van nul - als voorbeeld en geintje - een keer horen. Dan nog eens, maar nu zingen de 
kinderen mee. Kies elke dag een andere tafel uit en oefen op deze manier de tafels.  
Zijn de tafels (voor een deel gekend)? Klik op ‘Check’. Nieuwe pagina. 
Alle tafels (Behalve die van 0) op een rijtje. In het midden staat een speler met de meezingversie. 
Daarmee kunnen ze ook de tafels leren. Elke rij wordt afgesloten met het geleerde refrein uit kern 1.  

Kern 8 
Doel: Begeleiding spelen met Boomwhackers en/of de xylofoon 
Werkwijze:  

Kies eerst de BW uit die je nodig hebt: D,E, F, G, A en B 
Klik op de pijl rechtsonder. Nieuwe pagina. Deze melodie wordt gespeeld tijdens het tussenspel.  
Laat de linker speler een keer horen. 4 tellen vooraf! 
Verdeel de BW. Tel zelf langzaam 1 2 3 4 af en wijs een voor een de ‘noten’ aan in hetzelfde tempo. 
Als dit aardig lukt, gebruik je de linker speler. Daarna de rechter speler: Met muziek erbij. 
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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: 

Hetzelfde als Afsluiting 1, maar nu is er alleen een meezingversie en de uitkomsten staan er niet meer 
bij. Dus: hiervoor moet je de tafels (of het lied (-:) echt goed kennen. Succes ermee! 

Wil je in je klas deze leuke cijfers ophangen? Klik op de Startpagina rechtsboven op ‘Download 
cijfers’. 

http://www.musicoach.nl


Tafels Ⓒ www.musicoach.nl 

 

1x1=1 Makkie!

2x2=4 Simpel!

3x3=9 Eitje!

4x4=16 Zo!


5x5=25

6x6=36

7x7 Effe wachten

49


8x8 Ik weet het wel 

Mmm, dat is toch 64

9x9  Weet ik niet, maar

10x10=100!


Tafels leren is niet moeilijk 
Tafels leren doe je zo 
Elke dag een rijtje leren: 
Dan ken je ze zo, yo! 

1x6=6 Makkie!

1x7=7 Simpel!

1x8=8 Eitje!

1x9=9 Jip!



7x5=35

7x6=42

7x7 Effe wachten

49


8x9 Ik weet het wel 

Mmm, dat is toch 72

7x8  Weet ik niet, maar

8x10=80!


Tafels leren is niet moeilijk 
Tafels leren doe je zo 
Elke dag een rijtje leren: 
Dan ken je ze zo, yo! 

2x3=6 Makkie!

4x2=8 Simpel!

2x4=ook 8! Ja

5x2=10 Zo!


7x3=21

7x4=28

7x7 Effe wachten

49


9x9 Ik weet het wel 

Mmm, dat is toch 81

7x8  Weet ik niet, maar

5x10=50!


Tafels leren is niet moeilijk 
Tafels leren doe je zo 
Elke dag een rijtje leren: 
Dan ken je ze zo, yo!
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