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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. Groep 1/2: Wat zijn ze aan het maken in dit filmpje? (Een drumstel) 
2. Groep 3/4: Hoeveel trommen heeft dit drumstel? (5) 
3. Welke instrumenten hoor je spelen? (Piano, trom, bas) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor groep 2/3/4 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten zie je bij elkaar? (Grote trom, slagtrom of kleine trom, accordeon, bekkens, 
blaasinstrumenten (Tuba, trombone, klarinet,  soort trompet, …..) 
2. Zou jij geld geven aan deze muzikant? (Waarom wel, waarom niet?) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Inleiding 3: Voor groep 3/4 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten zie je bij elkaar? (Grote trom, bekken, accordeon (Eigenlijk een concertina), 
mondharmonica, toetertjes, bekken tussen zijn knieën …) 
2. Hoe bedient Mickey de grote trom en het bekken? (Met touwtjes aan zijn schoenen.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Inleiding 3: Voor groep 3/4 vervolg (Klik op ‘Inleiding 3’) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  

Groep: 1/2/3/(4) 
Thema: Trom spelen, Tellen 
Inhoud: Een heel eenvoudig lied wat ook met de allerjongsten gedaan kan 
worden, exact luisteren i.c.m. tellen, spelen en lezen van eenvoudige 
ritmes. 
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1. Wie praat daar zo met een raar stemmetje? (De koningin (van Engeland.) 
2. Hoe loopt het verhaal af? (Hij wordt koninklijke muzikant.) 
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. Groep ½: Jij leest de tekst voor. 
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. 
Bij elke ‘Bom’ klappen ze in hun handen. 

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: Rood = Voor-, tussen- en naspel, groen is couplet  
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Groep ¾: Als dat goed gaat: Stap op de blauwe lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, en 2 
Besteed extra aandacht aan het ritme van de ‘Bom’. (2x kort, even wachten en weer 2x kort) 

Kern 5 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2 
Oefen apart de snelheid van 5x ‘Bom’. Ze moeten soepel kunnen klappen, anders houden ze het niet bij. 
Groep 3/4: Vraag: Wat valt je op bij ieder nieuw couplet? (Het wordt steeds sneller.) 

Kern 6 
Doel: Voorstellen en spelen van dynamiek 
Werkwijze:  

Vraag: Hoe zou klinken als er een potlood op de trom valt? En als er een eikel op valt? Gaat dat harder 
dan een potlood? En een veertje? Een grote, glazen knikker? Een groot boomblad? Een legoblokje? 
Wijs een van de voorwerpen aan: De kinderen tikken op tafel, de sterkte is afhankelijk van het 
voorwerp wat jij aanwijst. Probeer zelfs een verschil te laten maken tussen het veertje en het boomblad. 
Of het potlood en het legoblokje. 
Neem een paar handtrommen erbij: Doe het zelfde spel nog eens, nu met trommen.  
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Kern 7 
Doel: Exact en strategische tellen 
Werkwijze:  

Vraag: Hoeveel knikkers zie je in de oranje doos? Enz. 
Wijs een vak aan: De kinderen klappen het aantal dat er in staat. Zo ook met de andere vakken. 
Spreek af: Je mag niets zeggen en zelfs je vinger niet opsteken. 
Laat de eerste speler horen en vraag dan: Wie kiest de oranje, resp. groene, rode, gele of blauwe doos? 
De kinderen steken dan hun vinger op: Jij check de antwoorden. Is het gemiddeld niet goed, laat je de 
speler nog eens horen. En zo met alle spelers. 
Groep 3/4: De kinderen nemen een blaadje en een pen. Ze noteren bij elke speler hoeveel ze gehoord 
hebben.  
Klaar: Klik op ‘Check’ en laat evt. Alle spelers nog eens horen.  

Kern 8 voor groep 3/4  
Doel: lezen en spelen van ritmes 
Werkwijze:  

Laat de 1e speler horen: De kinderen luisteren. Let op: 4 tellen vooraf! 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee, terwijl ze in hun hoofd 1 2 3 4 tellen. 
Tel nu zelfs 1 2 3 4 af: De kinderen klappen het ritme. 
Zo ook met de andere spelers. Let op: die beginnen met resp. 1 en 3 tellen rust. Die kun je het beste 
zichtbaar maken door sst met een vinger voor de lippen. 
Verdeel de klas in 3 groepen: Elk krijgt een ritme/kleur.  
Tel 1 2 3 4 af: Rood begint, blauwt komt meteen erachter aan en groen sluit de rij. Het volgt elkaar nu 
mooi op.  
Neem de instrumenten erbij en doe bovenstaande nog eens. Bij de laatste speler kun je horen hoe het 
kan klinken. 

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: 

Zie afsluiting 1. 
Maak een orkestje: Die spelen vanaf couplet 2 het ritmespel van kern 8 mee. De rest van de klas zingt. 

Extra spel: 
Neem een grote trom en leg die plat op de grond.  
Leg er kleine voorwerpen op, zoals eikels, knikkers, kleine steentje, enz. 
Sla met een vilten klopper op de trom en kijk en luister wat er gebeurt. 
Vraag aan de kinderen hoe dat komt? (Het vel trilt als je er op slaat.)  
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Bom, sla 1 keer op de trom
Bom, sla 1 keer op de trom
Bom, sla 1 keer op de trom
Bom, sla 1 keer op de trom

Bom bom, sla 2 keer op de trom
Bom bom, sla 2 keer op de trom
Bom bom, sla 2 keer op de trom
Bom bom, sla 2 keer op de trom

Bom bom bom, sla 3 keer op de trom
Bom bom bom, sla 3 keer op de trom
Bom bom bom, sla 3 keer op de trom
Bom bom bom, sla 3 keer op de trom

Bom bom bom bom, sla 4 keer op de trom
Bom bom bom bom, sla 4 keer op de trom
Bom bom bom bom, sla 4 keer op de trom
Bom bom bom bom, sla 4 keer op de trom

Bom bom bom bom bom, sla 5 keer op de trom
Bom bom bom bom bom, sla 5 keer op de trom
Bom bom bom bom bom, sla 5 keer op de trom
Bom bom bom bom bom, sla 5 keer op de trom

http://www.musicoach.nl

