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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:  

Klik op de titel ‘Wij’: Dan zie je voorpagina zonder letters en kun je beter de illustratie bekijken 
en bespreken. Als je weer op de illustratie klikt, ga je terug naar de beginpagina.  
1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? Wat valt je op als je 
naar de bezoekers van de markt kijkt. En wat voor een restaurantjes zie je?  
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke gerechten zie je voorbijkomen?  
2. Luister goed naar de muziek: Dat is de melodie van her lied wat we gaan leren. 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren: Typhoon: Als de hemel valt 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat deze tekst over, denk je?  
2. Wat zie je in het filmpje intussen…. 
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 de kinderen de tekst lezen. Zijn er vragen?  
Vraag: Wat betekenen die symbolen onderaan de pagina? (Symbolen van resp. Islam, Hindoeïsme en 
Christendom. Het rode teken is speciaal verzonnen en staat voor ‘Samenleven’. Natuurlijk zijn dit 
meteen de vormsymbolen om de onderdelen van het lied aan te geven. Zie kern 2. 
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. 

Groep: 7/8 
Thema: Integratie, wereldgodsdiensten, eten 
Inhoud: Een lied over 3 vrienden met verschillende culturele 
achtergronden, ritmes lezen en spelen, puzzelen met filmbeelden en 
muziek.
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Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs nog eens op de vormblokjes onderaan: Groen: Voorspel; Geel: Couplet; Paars: Refrein; Rood: 
Bridge 
Bespreek de betekenis van de tekst: Waarom eet Saad geen frikandel? (Moslims eten geen 
varkensvlees.) Waarom eet Sahir geen hamburger? (heilige koeien! 
Wat is de betekenis van de laatste zin vanher refrein? (“Zoveel verschillen zijn er niet…”) 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van die bridge 
Werkwijze:  

Zie kern 1, 2 en 3 
Oefen eerst, het beluisteren, de rap zonder muziek: tel zelf rustig 1 2 3 4 af.  

Kern 5 
Doel: Kennismaken met 4 ritmes 
Werkwijze:  

Vraag: Wat voor een gerechten zie je hier? (Briwat: Marokkaans flapje met allerlei vullingen; Pastechi: 
idem maar dan Antilliaans, Bara: idem, maar dan uit India.) 
Zet de 1e speler aan: De kinderen echoën het woord. 
Dan nog eens, maar spreken en klappen ze tegelijk het ritme.  
Let op: Het accent ligt op de 2e lettergreep.  
Zo ook met de 2e speler: het accent ligt ook op de 2e lettergreep. 
Zo ook met de 3e: Nu ligt het accent op de 1e lettergreep: Dat is dus een ander ritme dan 1.  
De 4e zal geen probleem zijn. (-: 
Variatie: Laat een kind een van de 4 ritmes klappen. De andere raden welke het is.  
Variatie: Laat ze allemaal de 4 ritmes achter  4x elkaar spreken/klappen. Een ketting van gerechten dus. 

Kern 6 
Doel: lezen en spelen van ritmes uit kern 5. 
Werkwijze:  

Je ziet een ‘ritmeklok’: De 1e tel staat op 12 uur. De grijze stippen worden niet gespeeld.  
Vraag: hoe heet dit instrument? (Tamboerijn: Een trom met schellen in de ring.) Je mag natuurlijk hier 
ook een handtrom of andere trom gebruiken.  
Zet de speler aan: De kinderen luisteren en zodra ze het snappen mogen ze meedoen. 
Vraag: Hoe vaak heeft de tamboerijn/trom geslagen? (8x) 
Klik dan op het mes: Volgende ritme komt erbij! 
Dezelfde werkwijze: Nu komt de cowbell erbij.  
Gaat het goed? Klik weer op het mes. (De vork is terug gaan…) De beatring of belletjes komen erbij.  
Gaat het goed? Klik weer en het woodblock komt erbij.  
Wordt het nu te moeilijk? Klik op de vork en doe nog een keer de 3e ronde opnieuw. 
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Kern 7 
Doel: Een kijkopdracht: Filmpje koppelen aan persoon 
Werkwijze:  

Leg uit: Je ziet 3 filmpjes - zonder geluid - die elk een bruiloft laten zien.  
De kinderen nemen een kladblok en pen en schrijven de nummers 1, 2 en 3 op en meteen de naam van 
de jongen erachter. 
Opdracht: Kijk naar het filmpje: Bij welke jongen/cultuur hoort dat? Schrijf de juiste letter achter 1.  
En zo ook met de andere 2 filmpjes. 
Klaar? Kijk samen na. Klik op ‘Check’. 
Bespreek kort de keuzes.  

Kern 8  
Doel: Muziek plaatsen bij een filmbeeld. je moet eerst kern 7 gedaan hebben! 
Werkwijze:  

Opdracht: je ziet 3 filmshots van de filmpjes die je in kern 7 hebt gezien. 
De kinderen nemen een kladblok en pen en schrijven de nummers 1, 2 en 3 op en meteen de naam van 
de jongen erachter. 
Opdracht: Luister naar de muziek: Bij welke jongen/cultuur hoort dat? Schrijf de juiste letter achter 1. 
En zo ook met de andere 2 filmpjes. 
Klaar? Kijk samen na. Klik op ‘Check’. 
Bespreek kort de keuzes. Waarop heb je gelet? ( 1 en 3 zijn best moeilijk te plaatsen, 2 haal je er meteen 
uit door de steeldrum.) 
Leg uit: Ook in die culturen is de popmuziek doorgedrongen: Er worden veel popinstrumenten gebruikt. 
Daarom wordt het ook lastiger om ze uit elkaar te houden, terwijl dat met de oude, traditionele muziek 
geen probleem was.)  

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

De kinderen nemen een kladblok en pen en schrijven de nummers 1 t/m 10 op. 
Achter elk nummer moet een woord komen dat ontbreekt in de tekst. 
Klaar? Kijk samen na m.b.v. Afsluiting 1.  

P.s. Deze muziekles is natuurlijk een goede aanleiding om over dit onderwerp te vertellen en zelfs in 
discussie te gaan met je klas. Vanuit de invalshoek ‘Wereldgodsdiensten’, maar ook vanuit ‘Integratie en 
tolerantie’ of luchtiger: ‘verschillende culturen: Hoe eten en vieren ze?’ 
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Saad is een Moslim
Sahir is een Hindoestaan
Sam noemt zich Christen 

Zie ze samen gaan

Want zij zijn vrienden
Al jaren in één klas

En ze dragen alledrie 
Al jaren dezelfde jas

Saad bidt tot Allah
Sahir tot Hanuman
Sam bidt tot Jezus

Maar dat maakt toch niks uit, manc

Want zij zijn vrienden
Al jaren in één klas

En ze dragen alledrie 
Al jaren dezelfde jas

 
Saad mag geen frikandel

Sahir eet een hamburger niet
Sam lust geen bamibal

Maar allemaal eten ze friet

Ja, zij zijn vrienden
Al jaren in één klas

En ze dragen alledrie 
Al jaren dezelfde jas

Marokkaans of Hindoestaans, Turkije of uit Pakistan
Jezus, Jahwe, Pangu, Boeddha, Krishna, Allah, Hanuman

Waarom nou zo moeilijk maken als het ook best anders kan?
Gooi wat rijst met groente en een visje in de pan!



Saad is een Moslim

Sahir is een Hindoestaan
Sam noemt zich Christen 

Zie ze samen gaan
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