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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. Welke geluiden hoor je behalve de muziek? 
2. Hoe verandert de muziek gedurende het filmpje? 
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 twee vragen vooraf:  
1. Hoor je behalve de muziek nog meer geluiden? 
2. Hoe laat gaat de arbeider naar de toilet? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

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 half-hardop mee.  
Zet de speler aan: de kinderen spreken de coupletten en neuriën het refrein mee.  
Zet de speler aan: De kinderen spreken en zingen alles mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw coupletten. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: ruit=voorspel; cirkel=couplet; zeshoek=tussenspel, ster=refrein 

Groep: ⅞ 
Thema: Tijd 
Inhoud: Een lied over tijdsbeleving, lezen en spelen van ritmes, 
analyseren van aantal maten, plaatsen van muziek op tijdlijn
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Kern 3 
Doel: Leren van de bridge 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw coupletten. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Analyseren van aantal maten per deel van de muziek. Dan moet je de vormsymbolen eerst heel goed 
besproken hebben.  
Werkwijze:  

Leg uit: Een couplet of refrein bestaat muzikaal uit een aantal maten; zo’n maar bestaat in dit geval uit 4 
tellen en tel je dus 1 2 3 4 (in de maat van de muziek.) 
Nu gaan we proberen om de intro (voorspel = ruit) te tellen. Dat begint na het tikken en de roffel op der 
drum en duurt tot totdat de rap begint. 
Zet de speler aan en laat die lopen tot aan de rap: 

4 maten bas en 4 maten hoog riedeltje = 8 maten 
Hebben ze dit begrepen? Dan ga je naar de andere delen: Tussenspel (rondje); refrein: (zeskant); enz.  
De kinderen nemen een kladblaadje, tekenen daar de 6 symbolen onder elkaar: achter de ruit (de intro) 
zetten ze nu 8 kruisjes 
Zet de speler weer vooraf aan: Nu gaan de kinderen elk deeltje tellen: let op: het tussenspel tellen ze 
maar 1x. De solo lijkt op het het tussenspel maar is veel langer.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijke samen na.  
Laat eventueel nog eens de muziek horen en tel samen mee.   

Kern 6 
Doel: Ritmes lezen en herkennen. 
Opmerking: We leren de kinderen geen notenschrift maar laten ze wel ritme-patronen als geheel herkennen. 
We leggen dus bin principe niks uit over kwartnoten enz. Als een van de kinderen daar toch iets over wil 
zeggen, laat het dan kort uitleggen door dat kind.  
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en pen en schrijven de nummer 1 t/m 4 op. 
Zet speler 1: De kinderen kiezen het juiste plaatje en schrijven de letter achter nummer 1. 
Zo ook met de andere spelers.. Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. 
Zet elke speler nog eens en laat de kinderen mee klappen. 

Kern 7 
Doel: Muziek plaatsen op de tijdlijn 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en pen en schrijven de nummer 1 t/m 4 op. Daaronder tekenen ze 
een tijdlijn zoals die op bord staat. 
Zet speler 1: De kinderen kiezen het juiste plaatje en schrijven de letter achter nummer 1. Ze tekenen 
nummer 1 ook op de tijdlijn. 
Zo ook met de andere spelers.. Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  
Laat eventueel alle spelers nog een keer horen. 
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Kern 8 
Doel: lezen en spelen van ritmes.  
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren 1 rondje en klappen dan mee. 
Zo ook met de andere spelers. Let op: Speler 2 begint - na de aftel van 1 2 3 4 - met 2 tellen rust. (ssst 
sssst) 
Nu kun je verschillende instrumenten kiezen die elk 1 van de ritmes gaat spelen.  
Verdeel je klas in 4 groepen en geef elk een ritme en instrumenten. 
Stapelen: Ritme 1 begint, ritme 2 komt erbij enz. 
Blok: Alle ritmes samen laten beginnen.  

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. 
Variatie: tijdens het voorspel kunnen ze de ritmes klappen.  

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

De kinderen schrijven de tien ontbrekende woorden op een kladblaadje 
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Zeven uur, opstaan, 
Douchen en mijn kleren aan
Met de hond naar buiten gaan
Dan mijn cruesli met banaan

Half negen, naar mijn fiets
Moeder roept: vergeet je niets?
O, wat ben ik toch een kluns!
Pak mijn trommel met de lunch

Tijd, tijd, kom op tijd
Kom te laat: krijg je spijt

Tijd, tijd, kom op tijd
Chips, nu is mijn sleutel kwijt!

Even later race ik weg
Stoplicht rood, dat is pech
O, wat ben ik toch een zool!

Weer eens veel te laat op school

Vijf voor negen in de klas
Pak de spullen uit mijn tas
Luister wat de juf uitlegt
Hoor maar half wat ze zegt

Tijd, tijd, kom op tijd
Kom te laat: krijg je spijt

Tijd, tijd, kom op tijd
Maar ik was mijn sleutel kwijt!

Soms krijg ik een goed idee:
Laat de tijd maar verder gaan
Ik blijf hier, ga niet mee
Ik blijf in het heden staan

Alles verandert, ik dus niet
Alles vliegt en racet voorbij

Wel muziek, zonder beat
Ga maar door, zonder mij

Twaalf uur, hoor de bel
Ben weer wakker in een tel
Was vergeten waar ik was
Zit nog altijd in de klas

Heb gerekend en getaald
Koffie voor de juf gehaald

Maar wat deed ik na die tijd?
Minstens twee uur ben ik kwijt!

Tijd, tijd, wat is tijd?
Ben ik zomaar twee uur kwijt

Tijd, tijd, waar blijft de tijd?
Ben ik zomaar twee uur kwijt
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