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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. Wat voor wensen bespreekt de zanger in dit lied. Noem er zoveel mogelijk op. 
2. Welke instrumenten spelen hier mee? (Drums, elektrische gitaren, basgitaar) 
3. Onthoud de tekst van het refrein. 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Zingen van het geleerde lied 
Werkwijze:  

Opdracht: Zing het lied mee 
Zet de film aan.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie, 1e couplet plus refrein 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie, 2e couplet 
Werkwijze:  

Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Wijs op de vormstenen onderaan: blauw=voor- en tussenspel, groen=couplet, rood=referein, geel komt 
later aan de orde. 

Groep: 6/7/8 
Thema: Relatie met de wereld om je heen 
Inhoud: Lied over mensen en wensen, ritme lezen en spelen op 
instrumenten, informatie over het drumstel.
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Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie, 3e couplet 
Werkwijze:  

Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 4 
Doel: Leren van de tekst en de melodie, bridge 
Werkwijze:  

Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Wijs op de vormstenen onderaan: geel = bridge . Let op: het refrein komt nu 2x 

Kern 5 
Doel: Kennismaken met het drumstel.  
Werkwijze:  

Vraag: Wie heeft er wel eens gedrumd? Waar is een drumstel van gemaakt? (Hout, kunststof, staal)  
Benoem alle onderdelen en laat telkens de bijbehorende speler horen.  
Laat de kinderen nog even heel goed kijken naar de namen en de onderdelen en klik dan op ‘Quiz’ 

Kern 6 
Doel: Oefenen van de namen van de onderdelen van het drumstel 
Werkwijze:  

Laat de kinderen een kladblaadje en een pen pakken. 
Opdracht: Lees voor jezelf de lijst met onderdelen. Schrijf de nummers op die bij die onderdelen horen 
in goede volgorde onder elkaar op je blaadje. 
Is iedereen klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  
Opdracht: Schrijf op de achterkant van je blaadje de letter A t/m H onder elkaar. 
Klik op het balkje waar een A in staat: je hoort nu een onderdeel van het drumstel. Is het geluid klaar, 
zet dan de speler even stil. (Anders gaat hij al naar de volgende…) 
De kinderen schrijf echter de letter H de naam van het onderdeel op.  
Als je alle spelers hebt gehad: Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  

Kern 7 
Doel: Lezen sen spelen van ritmes 
Werkwijze:  

Vraag: Welke instrumenten spelen hier mee? (Trom, Maracas, Woodblock, Cowbell, Bekken.) 
Laat speler 1 horen: De kinderen luisteren een rondje. (Vier tellen vooraf…) 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee. 
Zo ook met de andere spelers. 
Verdeel je klas in vijf groepen; elke groep krijgt een ritme/kleur. Laat elke groep hun ritme even 
klappen.  
Maak een ketting: Tel zelf vier tellen af: 1,2,3,4: Groep 1 start met hun ritme, groep 2 komt er meteen 
achteraan, enz. (Ketting) Laat kom elke groep 4x aan de beurt komen.  
Verdeel de instrumenten over de groepen, behorende bij hun ritme.  
Doe bovenstaande oefening nog eens. (Eerst los van elkaar, dan de Ketting.) 
De Stapel: Groep 1 begint en gaat door, groep 2 komt erbij, enz. Op een handteken van jou stoppen ze.  
De laatste speler: Daar hoor je alle ritmes bij elkaar.  
Het is de bedoeling dat tijdens het tussenspel deze ritmes gespeeld worden.  
Variatie: Een kind uit elke groep speelt ook tijdens het zingen zijn/ritme. Maar zingt niet mee! 
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Kern 8 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Herken je de verschillende drumstel-onderdelen? Welke twee zijn het belangrijkste? (Bass drum en 
snare) 
2. Zijn er ook onderdelen die je niet eerder gezien hebt?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

Zet speler 1 aan en laat de kinderen zingen. Scrol de tekst op tijd naar boven.  
Variatie: Deel je klas in 4 groepen: groep 1 t/m 3 zingen als groep couplet 1 of 2 of 3. Groep 4 zingt de 
bridge. iedereen zingt alle refreinen. 

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

Net zoals in inleiding 2: Eventueel de tekst op een tekstblad aanbieden. (zie onderaan deze handleiding) 
Tijdens het tussenspel speelt iedereen zijn/haar ritme zoals in kern 7 geoefend is. 
Variatie: Een kind uit elke groep speelt ook tijdens het zingen zijn/ritme. Maar zingt niet mee!  
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Een volle zak met goud
Het kapitaal van Gates in zevenvoud
De grootste diamant
En alle euro’s hier in Nederland

Is dat wat ik vandaag zou wensen?
Is dat wat ik het liefste wil?
De rijkste word ik dan van alle mensen
Maken die wensen dan het grote verschil?

Een nieuwe Chevrolet, 
Een breedbeeldtelevisie boven mijn bed
Een grote wereldreis
Een metersgrote coupe bananenijs

Is dat wat ik vandaag zou wensen?
is dat wat ik het liefste wil?
De rijkste word ik dan van alle mensen
Maken die wensen dan het grote verschil?

Een eigen olifant
En elke dag mijn foto in de krant
Een levensgroot kasteel
Een Boeing 3x7 in het geel

Is dat wat ik vandaag zou wensen?
Is dat wat ik het liefste wil?
De rijkste word ik dan van alle mensen
Maken die wensen dan het grote verschil?

Maar jij dan, in Afghanistan?
In Syrië en in Zuid-Soedan?
Voor elk land waar oorlog is
Wens ik dat er vrede is

Dat is wat ik vandaag zou wensen
Dat is wat ik het liefste wil
Een vredig leventje voor al die mensen
Die wens maakt echt het grote verschil 2x
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