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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. Luister naar de muziek: Welke instrumenten hoor je? (Trompet (met demper); andere blazers, violen, 
percussie, xylofoon  ….) 
2. Welke geluiden hoor je?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Vervolg van Inleiding 1, voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister naar de muziek: Welke instrumenten hoor je? (Trompet (met demper); andere blazers, violen, 
percussie, pauken …..) 
2. Wat kun je vertellen over de sfeer van de muziek? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er is nog een extra filmpje: Klik op ‘Inleiding 2’. Verzin zelf vragen erbij.  

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 spreken de tekst 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.  

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Vakantie 
Inhoud: Lied over vakantie, ritmes lezen en spelen, aandacht voor 
dynamiek, extra film: kunstenaar op vakantie. 
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Wijs op de vormfiguren onderaan: Blauw: Voor- en tussenspel; Groen: Couplet; Roze: refrein 
Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  

Kern 3 en 4 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 5 
Doel: Lezen van ritmes 
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan het blauwe ritme klappen? 
Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren en klappen meteen het ritme na (Echo). 
Zo ook met de andere spelers. 
Let op dat ze soepel klappen, vanuit d pols. Anders komen ze in de problemen met de snelle ritmes. 

Kern 6 Eerst kern 5 doen 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten 
Werkwijze:  

Herhaal nog een keer de worden die bij elk ritme horen. Zie kern 5. 
Bespreek de namen van de 4 instrumenten: Beatring (tamboerijn), Woodblock, Claves, bekken 
Laat speler 1 horen. De kinderen luisteren. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen mee. 
Zo ook met de 2e speler. 
Verdeel de klas in 4 groepen: Elk krijgt een kleur/ritme. 
Tel zelf 1 2 3 4 af: De groepen klappen achter elkaar hun eigen ritme. Hetzelfde nog eens, maar dan 4x 
de serie. 
Verdeel de instrumenten over de 4 groepen en herhaal deze opdracht. 
Gaat het goed? Dan ook serie 3 en 4 oefenen. 
Kunnen ze ook alle vier series achter uitvoeren, zonder onderbreken? 

Kern 7 Eerst kern 6 doen 
Doel: Spelen met dynamiek 
Werkwijze:  

Vraag: Waarom zijn de bolletjes nu niet even groot? (Omdat je op verschillende sterkte kunt spelen: 
Hoe groter de bol, hoe harder het geluid.) 
Probeer het eens uit met de 1e serie. Tel zelf langzaam 1 2 3 4 af! Daarna nog eens wat sneller. 
Gaat het goed? Probeer het ook eens met de anders series. Let op: Grijs = rust! 

Kern 8  De film duurt ongeveer 7 minuten! 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister goed: Welke geluiden hoor je allemaal? 
2. In welke tijd zal dit verhaal zich afspelen? (plm 1890: De Eiffeltoren is net klaar!) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Vertel evt. Nog iets over de impressionisten: Renoir, Manet, Monet, etc. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Impressionisme 
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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: 

Niet alle tekst staat er. Weten de kinderen de ontbrekende woorden op te noemen of te schrijven? 
Speel tijdens het tussenspel het ritmespel uit kern 6. 
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Tandenborstel, badhanddoek, flippers en een korte broek, 
Alles in mijn koffer, ‘t is vakantie! 

Rubberlaarzen, opblaasbed, zonnebrand en zonneklep 
Alles in mijn koffer, ‘t is vakantie! 

Vakantie, ‘t is vakantie 
Hou toch op met leren, ‘t is vakantie! 

Vakantie, ‘t is vakantie 
Hang je schooltas in de kast! 
Pak je koffers nu maar vast! 

Want we gaan nu met zijn allen op vakantie! 

Dag school, dag klas, zo’n week of zes, dan kom ik pas 
Want we gaan nu even met vakantie! 

Goed moe, erg duf, dag meneer en houdoe juf 
Jullie mogen nu ook met vakantie! 

Vakantie, ‘t is vakantie….. 

Met de auto of de trein, naar Barcelona of Berlijn 
Of naar Honolulu op vakantie! 

In de zon en lekker rood, op de fiets of in de boot 
En maar lekker luieren op vakantie!  

Vakantie, ‘t is vakantie….. 

Oui Monsieur, Goodbye my love, Aufwiedersehn, Glamoskipov, 
We spreken alle talen op vakantie! 

Wienerschnitzel,  knåkkebrød, lasagne en Hongaarse Spreudt 
We eten lekker anders op vakantie! 

Vakantie, ‘t is vakantie…..
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