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Z e s  m a k k e l i j k e  m u z i e k l e s s e n

a Vraag de kinderen om een liedje (song/nummer) dat zij leuk vinden. Zoek het op youtube op en speel af. 
Laat de kinderen dansen, springen en bewegen als ze willen.

b Stel de kinderen onderstaande vragen. Luister eventueel nog een kort stukje opnieuw.

c Herhaal met nog 2 nummers. Stel opnieuw de vragen bij b en vergelijk met de eerdere nummers.

1

2

• Hoeveel mensen zingen in het nummer?
• Welke instrumenten hoor je in het nummer?
• Welke muziekstijl is het? Rock, metal, rap, hiphop, of iets anders?
• Is het een snel of een langzaam nummer? Kun je het ritme tikken?
• Kun je goed dansen op dit nummer? Waarom wel of niet?
• Welke emoties hoor je in het nummer? Is het vrolijk, verdrietig, 

boos, of iets anders?
• Waar gaat het nummer over? (zoek de zangtekst erbij door op  

[titel] + [artiest] + lyrics te zoeken - vertaal evt. de tekst samen)

• Elke les is ongeveer 45-60 minuten.
• Geschikt voor groep 1 t/m 8 (met aanpassingen naar eigen inzicht) 
• Muziekkennis niet noodzakelijk. 
• Geschikt voor klassen, individuele leerlingen en kleine groepjes
• Elke les kan meerdere malen met dezelfde klas gedaan worden en/of er staan 

suggesties bij voor vervolglessen.

a Zoek op youtube het nummer ‘We Will Rock You’ van Queen op. Luister, spring, dans en beweeg mee.

b Bespreek met de kinderen hoe zij zich voelen bij dit nummer. Wat doet het met je lijf en met je hoofd?

c Laat de kinderen onderzoeken hoe het stampen en klappen van het nummer precies gaat. Oefen dit 
met de hele klas.

d Bedenk een nieuwe tekst voor het nummer en noteer 
deze op het bord. Denk bijvoorbeeld aan:

     Ik zit op school en ik klap en ik stamp
     Zingen in de klas, kan het nog harder JA!
     Ik wil de klas uit nu, oh alsjeblieft,
     Springen en rennen over het plein en zing:

Zoek op youtube op: [we will rock you] + [karaoke] en 
klap, stamp en zing de nieuwe tekst mee. Zijn er ook 
kinderen die het aandurven een couplet solo te zingen?

e Vraag de kinderen of ze zelf ook een goed klap/
stampritme kunnen bedenken. Ga daar de volgende les 
mee aan de slag en maak een eigen lied.
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a iPads in huis? Download de app ‘Loopimal’ (kosten: €4,49) en laat de kinderen in twee- of drietallen de 
app ontdekken.

b Vraag de kinderen om een liedje te componeren. 

c Beluister alle liedjes en bespreek wat de kinderen horen en wat ze van elk liedje vinden.

a iPads in huis? Download de app ‘Minimoog Model D’ (kosten: gratis) en laat de kinderen alleen of in 
tweetallen de app ontdekken (experimenteer met de knoppen en de verschillende synthesizers.

a Vraag de kinderen wat hun 
drie favoriete nummers zijn. 
Het moeten liedjes van drie 
verschillende artiesten zijn. Zoek 
de liedjes op (op cd, spotify, 
youtube, maakt niet uit).

c Beluister in groepjes van 3 
of 4 elkaars nummers. Elk kind 
presenteert zijn of haar analyse 
én vertelt waarom hij of zij het 
zo’n mooi liedje vindt.

b Laat de kinderen hun eigen nummers analyseren, iedereen voor 
zich. Deze vragen helpen daarbij:

• Hoeveel mensen zingen in het nummer?
• Welke instrumenten hoor je in het nummer?
• Welke muziekstijl is het? Rock, metal, rap, hiphop, of iets anders?
• Is het een snel of een langzaam nummer? Kun je het ritme tikken?
• Kun je goed dansen op dit nummer? Waarom wel of niet?
• Welke emoties hoor je in het nummer? Is het vrolijk, verdrietig, 

boos, of iets anders?
• Lijken de drie nummers op elkaar? Welke overeenkomsten zijn er?
• En welke verschillen hoor je? 

b Vraag de kinderen om een liedje te componeren en op te nemen met minimaal 3 tracks. Dit doe je 
door in de app op [effects] te klikken (bovenaan). De eerste 
track neem je op door op [record] te drukken, de gewenste 
muziek te spelen en dan op [play/stop] te drukken. Extra 
tracks neem je op door op [overdub] te klikken, de 
gewenste muziek te spelen en dan nogmaals op 
[overdub] te drukken. Laat de kinderen dit eerst 
even oefenen zodat ze het onder de knie krijgen.

c Beluister alle liedjes en bespreek wat de 
kinderen horen en wat ze van elk liedje vinden.

a Ga op zoektocht door je klaslokaal/huis. Waar kun je 
allemaal muziek mee maken? Een ‘drumstel’ samenstellen 
is niet zo heel moeilijk, maar wat voor andere instrumenten 
kom je tegen? Denk aan flessen (blazen of tikken), 
elastieken, bestek, etc.

b Vorm een band! Kies allemaal je favoriete instrument 
en leer het in 5 minuten kennen.

c Probeer samen een ‘loop’ (Engelse woord voor ‘lus’) 
te ontwikkelen en te spelen: een kort stukje muziek 
dat je steeds herhaalt. 


