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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? (Gitaren, viool, contrabas)  
2. Wat voor een soort muziek is dit? (Jazz, Hotclub-de-France)  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  
Geef twee vragen vooraf:  
1. Luister naar de muziek: Welke instrumenten hoor je? (Gitaren, viool, contrabas, cembalo)  
2. Wat voor een soort muziek hoor in je in het begin? (Zigeunermuziek)  
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 zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  
Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan: Blauw: Intro, Groen: refrein; Rood: Couplet; Bruin en geel: Allebei een 
bridge 

Groep: 7/8 
Thema: Vriendschap, relatie 
Inhoud: Lied over een vriendengroep, ritmes lezen en spelen, stokkenspel, 
instrumenten spelen, ritmes ontwerpen.
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Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen, knieklap op de blauwe.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 
Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van de eerste bridge. 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 5 
Doel: Leren van de tweede bridge. 
Werkwijze: Zie kern 1, 2 en 3 

Kern 6 
Doel: Stokken-doorgeef-spel: Werken in een vast metrum.  
Werkwijze: 
Bespreek de afbeelding: Kinderen in een kring.  
Laat de speler horen: Tik tik doorgeven enz.  
Neem een aantal paren drumsticks (of andere stokken). Geef een paar aan twee kinderen naast 
elkaar. Zet de speler aan: Het 1e kind tikt tweemaal de stokken tegen elkaar en geeft door aan het 2e 
kind. Die tikt meteen ook 2x en geeft de stokken terug aan kind 1.  
Zet nu de hele groep in een cirkel. Jij geeft na 2 tikken de stokken door aan een kind en tikt 2x en 
geeft door aan de volgende. Als de stokken drie kinderen verderop zij, geef je het volgende paar 
stokken aan het 1e kind enz enz.  
Om in de maat te blijven, kun je de speler aanzetten. Als die afgelopen is, gaat het tikken en 
doorgeven gewoon door. belangrijk is dat de kadans, het maatgevoel hetzelfde blijft, zodat het 
doorgeven vloeiend gaat.  
Tip: Als een kind de stokken doorgeeft, steekt hij die horizontaal naar het volgende kind die de 
stokken aan het andere eind aanpakt en meteen weer 2 tikken kan geven.  
Concentratie is het belangrijkst.  
Variatie: De kinderen die geen stokken hebben op dat moment, klappen 2x in hun handen daarvoor 
in de plaats. 

Kern 7 
Doel: Lezen en spelen van ritmes.  
Werkwijze:  
Opdracht: Kijk naar de 8 plaatjes met stippen. Zie je de verschillen?  
Laat speler 1 horen: Daarna nog eens en dan klappen de kinderen het ritme mee.  
Zo ook met de speler en het ritme ernaast.  
Verdeel de klas in twee groepen: De linkerhelft krijgt het linker ritme, de andere helft het rechter 
ritme. Tel 1234 af in het zelfde tempo als de speler: Groep 1 klapt, groep 2 geeft antwoord.  
Nu met de andere ritmes hetzelfde. Oefen zo vaak dat ze alle ritmes goed kunnen klappen. PAk 
desnoods alleen de eerste vier of zes ritme.  
Nu klappen de groepen de ritmes - om en om - na elkaar, zonder onderbreken. nadat jij natuurlijk 
1234 afgeteld hebt. Kunnen ze de reeksen ook 2x achter elkaar klappen.  
Hetzelfde kun je ook doen met instrumenten. Neem alleen kort klinkende instrumenten. Zie plaatje.  
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Kern 8 
Doel: Ontwerpen van ritmes 
Werkwijze: 
Pak het werkblad: Zie onderaan deze handleiding. 
Verdeel je klas in groepjes van 4 kinderen.  
Elke groep maakt een ontwerp met de 4 instrumenten en tekenen de bolletjes in. 
Let op: Je kunt ook een bolletje plaatsen tussen de bolletjes; Dan krijg je een sneller ritme. 
Tip: Vul het eerst dun met potlood in zodat je kunt gummen. Als je tevreden bent, maak je zwarter.  
Klaar? Laat elk groepje het resultaat spelen op de instrumenten. 

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: 
Vul op elk lijntje een naam van een kind uit de klas in. Schrijf die namen op volgorde op een 
whitebord zodat de kinderen weten welke naam er telkens komt.  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Ik + jij = wij
Ik denk aan jou, jij hoort erbij
Ik geef om jou, jij deelt met mij
Wij, dat zijn /ik en jij

Samir is mijn beste vriend 
In hem heb ik veel vertrouwen/Deel met 
hem wat hij verdient
Op mij kan hij altijd bouwen
Anne is mijn trouwe maat
Ze wil vaak met me spelen
Is mijn steun en toeverlaat
Met haar wil ik alles delen

Ik + jij = wij
Ik denk aan jou, jij hoort erbij
Ik geef om jou, jij deelt met mij
Wij, dat zijn /ik en jij

Tommie was heel vaak alleen
Hij kon zich stom gedragen
Zijn grappen waren best gemeen
Hij bleef problemen vragen
Toen Samir zei: Wat doe je dom!
Moest Tommie heel erg huilen
Tot Anne aan hem vroeg: Waarom?
Zei hij: Wil jij met mij ruilen?

Ik + jij = wij
Ik denk aan jou, jij hoort erbij
Ik geef om jou, jij deelt met mij
Wij, dat zijn /ik en jij

Tommie is wit, Samir bruin
Anne heeft heel veel sproeten
Ik heb een rare dubbele kruin

en veel te grote voeten
Maar Tommie is slim, Samir snel
En ik kan heel goed plagen
Anne, ja, die snapt het wel
Als Tom loopt te donderjagen

Pak me dan, pak me dan
Kom me pakken als je kan
Pak me dan, als je kan
Maar je krijgt me toch niet, man!
Pak me dan, pak me dan
Kom me pakken als je kan
Pak me dan, als je kan
Maar je krijgt me toch niet, man!

Ik + jij = wij
Ik denk aan jou, jij hoort erbij
Ik geef om jou, jij deelt met mij
Wij, dat zijn /ik en jij

We hebben wel eens ruzie in de tent
En vallen er harde woorden
Noemt Anne mij een stomme vent
Om/at ik wat ontspoorde
Maar ik weet dat het elke keer
Toch weer goed gaat komen
We lachen na een uurtje weer
Delen elkanders dromen

Ik + jij = wij
Ik denk aan jou, jij hoort erbij
Ik geef om jou, jij deelt met mij
Wij, dat zijn /ik en jij
Wij, dat zijn /ik en jij
Wij, dat zijn /ik en jij  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