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Beste leerkracht, 

Wat leuk dat je aan de slag gaat met de handleiding van het OKVO Basismenu! De zes 
professionele culturele instellingen in Oss hebben een prachtig programma gemaakt waarin 
je leerlingen een culturele instelling bezoeken en kennis maken met een van de disciplines: 
beeldende kunst, literatuur, muziek, drama, audiovisueel, cultureel erfgoed en dans. 
Het basismenu biedt jouw leerlingen een stevige fundering binnen zijn of haar culturele 
ontwikkeling. 

In deze handleiding vind je alles wat je nodig hebt om goed voorbereid de culturele instelling
te bezoeken. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij 
of één van de culturele instellingen. Wij helpen je graag verder.

Namens alle culturele instellingen, veel plezier en inspiratie! 

Janne Pisters, coördinator OKVO

Raadhuislaan 10 - 5341GM Oss - info@okvo.nl - www.okvo.nl - tel: 0412-842019

VOORWOORD
Handleiding OKVO

Het Basismenu van OKVO voorziet in:

• De kerndoelen van de leergebieden kunstzinnige oriëntatie (54,55,56), oriëntatie op jezelf 

en de wereld (51,52,53) en Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs (1,5,9).

• Drie vermogens van de Cultuurloper: onderzoekend vermogen, creërend vermogen en 

reflecterend vermogen. 

Wil jij meer OKVO op jouw school? Dat kan met het plusmenu. Zie www.okvo.nl
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INLEIDING
De voorstelling/activiteit

In het basismenu voor groep 3 wordt de discipline Muziek behandeld. De kinderen bezoeken een 

muziekvoorstelling in zaal De Linck bij Muzelinck, centrum voor de kunsten. Een voorstelling speciaal 

ontwikkeld voor het OKVO programma waarin diverse muziekinstrumenten en zang een prominente 

plaats innemen. 

JOHAN EN HET GIGA GROTE GEHEIM
(dat echt niemand, maar dan ook niemand mag weten)
Johan heeft een rijke fantasie en is daardoor een gelukkig kind. Maar veel fantasie hebben, is 
dat nu eigenlijk normaal of juist niet normaal? En wat als je dan ineens heel veel vlinders in je 
buik krijgt, Johan is verliefd! Moet je jezelf dan ineens “normaal” gaan gedragen of kun je juist 
zijn wie je bent? Samen met de begeleidingsband “De Rare Jongens” en de kinderen uit groep 
3 gaat Johan hier het antwoord op zoeken.

Tijdens de voorstelling worden de belevingen van de fantasierijke Johan, gespeeld door
Ralf van Neer, muzikaal omlijst door 4 muzikanten: Hans Sparla op accordeon, trombone en 
piano. Carry van Meteren op drums, Lucas Beukers op basgitaar en contrabas, Bram Huygen 
op gitaar. Het script is geschreven door Michelle Daalhoff de muziek is gecomponeerd door 
Hans Sparla. Deze handleiding is herschreven door Marcel van Wensen.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Data
• De speeldata zijn 31 maart en 1 april 2020. Het rooster van de voorstellingen is te vinden 

op www.okvo.nl bij de pagina van jouw groep.
• Locatie: Muzelinck, Zaal: De Linck, Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss

Aandachtspunten voor jou, ouders en de leerlingen
• Wanneer je met de auto naar Muzelinck komt houd dan rekening met drukte bij het 

parkeren. Op de parkeerplaats voor en achter het gebouw is het betaald parkeren. Bij het 
golfslagbad (een klein eindje lopen) is het gratis parkeren.

• Op de weg naast het gebouw, tussen Rabobank en Muzelinck, geldt een stopverbod.
• Ouders kunnen soms de zaal in, ter plekke wordt er gekeken of er in de zaal ruimte is voor 

ouders om de voorstelling bij te wonen. Meld even bij de medewerker die jullie ontvangt bij 
Muzelinck of er ouders zijn die de voorstelling bij willen wonen. We hopen op je begrip dat 
we dit niet vooraf kunnen communiceren en ook wanneer het niet mogelijk is en de ouders 
niet naar binnen kunnen. Als er geen plaats meer is kunnen de ouders desgewenst in de 
foyer van Muzelinck  wachten.

• Zorg dat je ruim op tijd bent zodat we op tijd kunnen beginnen met de voorstelling.
• De groepen kunnen zich buiten verzamelen en een medewerker van Muzelinck zal jullie 

vervolgens naar binnen begeleiden.
• Bij Muzelinck is er uiteraard gelegenheid om van toiletten gebruik te maken maar misschien 

is het raadzaam om vooraf op school ook nog even gebruik te maken van het toilet. Op 
die manier kunnen we op tijd beginnen met de voorstelling en is deze ook weer op tijd 
afgelopen (belangrijk wanneer je weer op tijd op school wil zijn).

• Er komen ook kinderen van andere scholen kijken naar deze voorstelling.
• De voorstelling vindt plaats in een redelijk grote zaal met klapstoeltjes.
• De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten.
• Er mag niet gegeten worden in het theater.
• Van leerkrachten en begeleiders wordt verwacht dat zij er tijdens de voorstelling op toezien 

dat alle kinderen in de zaal kunnen genieten van de voorstelling.
• Een leuk filmpje om de groep voor te bereiden op het theater is: “Welkom in het Theater” 
• Bij het verlaten van de zaal vragen we de leerkrachten en/of begeleiders zelf de klas bij 

elkaar te houden richting de garderobe en vervolgens de uitgang.

Evaluatie
• We vinden jouw mening belangrijk. Vul daarom na afloop van het bezoek de evaluatie in. Zo 

verbeteren we ieder jaar ons OKVO programma! 
• De evaluatie kun je vinden op de website bij de pagina van jouw groep. 

Vragen?
Heb je vragen over de voorstelling, neem dan contact op met Marleen van Dooren:
T (0412) 623 727 -  E marleen.vandooren@muzelinck.nl

http://www.okvo.nl
https://www.okvo.nl/index.php/basismenu/aanbod-groep-3
mailto:marleen.vandooren%40muzelinck.nl?subject=
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LES 1
Voorbereidend: Doe gewoon.....normaal!

In deze les wordt aan de hand van verschillende geluidsfragmenten duidelijk dat alle muziek 
een ‘hartslag’ heeft. De leerlingen gaan deze hartslag voelen en deze proberen mee te spelen/
klappen/tikken enzovoorts. Verder wordt in deze les een eerste aanzet gemaakt om de klas 
een lied aan te leren zodat de kinderen mee kunnen gaan zingen tijdens de voorstelling.
Fijn als je het refrein van het lied “Doe gewoon…Normaal” aan kunt leren zoals in deze les 
beschreven.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: PowerPoint presentatie (les 1; deze kun je downloaden vanaf de website 
www.okvo.nl bij het basismenu voor groep 3), geluidsapparatuur
Lestijd: ca. 45 minuten (je kunt deze les geven in het eigen lokaal)
Kerndoelen: 54 en 55

DIA 2: ZOEK JE HARTSLAG (3 MINUTEN)
Ga met de leerlingen op zoek naar hun eigen hartslag: leg je vingers op je pols of in je hals en 
kijk of je iets kunt voelen wat ‘klopt’. De ene leerling zal dit makkelijker vinden dan de ander. 
Maar als het goed is zal iedereen merken: een hartslag is regelmatig en constant, dus geen 
pauzes, het gaat maar door.
In de dia zit een extra geluidsfragment van een hartslag, leerlingen die het niet gevoeld hebben 
kunnen het dan in ieder geval nog wel horen. Klik op het luidsprekertje om het fragment te 
horen.

DIA 3: ELKE MUZIEK HEEFT EEN HARTSLAG (15 MINUTEN)
Je gaat met de leerlingen luisteren naar 4 muziekstukken. Je hoeft ze niet allemaal helemaal 
af te spelen: je merkt zelf snel genoeg wanneer de leerlingen het snappen of ‘er genoeg van 
hebben’. Je kunt dan doorgaan met het volgende fragment. Uiteraard mag je natuurlijk ook 
altijd herhalen, zeker als de leerlingen het leuk vinden, maar dat kost uiteraard meer tijd. Dus 
misschien leuk om het dan ergens anders in de week te herhalen.
Van links naar rechts zijn het de volgende nummers: 1. We Will Rock You – Queen, 2. Ijskoud - 
Nielson, 3. Despacito – Luis Fonsi, 4. Doe gewoon… normaal. Om de fragmenten te beluisteren 
klik je op de luidsprekertjes.

Opdracht:
Meeklappen/stampen met de fragmenten. Deze opdracht kan zowel zittend als staand 
uitgevoerd worden.

http://www.okvo.nl
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Fragment 1 (Het duurt ongeveer 6 seconden voordat deze start.)
Dit stuk heeft verder niet veel uitleg nodig. Start het fragment en laat de leerlingen meteen 
meedoen: stamp, stamp, klap, stamp, stamp, klap, etc. Wellicht zijn er leerlingen die uit 
zichzelf meteen meespelen of iets verzinnen, er zijn natuurlijk meerdere opties mogelijk: met 
vuisten op tafel, op de knieën, etc. Probeer eerst de leerlingen zelf te laten ontdekken wat de 
hartslag is, wanneer ze het niet te pakken krijgen doe je het natuurlijk zelf voor en dan gaan de 
leerlingen vanzelf meedoen.

Fragment 2
Start het fragment en wacht de eerste 10 seconden af. Wanneer de zang begint met ‘het is 
ijskoud’ (0:09 minuten) sla je met de vuisten in de maat op tafel. Vaak helpt het de leerlingen 
als jij hardop meetelt: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, enzovoorts. Als de lage dreun in het liedje stopt, 
stop je ook met de vuisten op tafel. Bij het gedeelte ‘waarom zou je dat doen?’ (0:48 minuten) 
probeer je met de muziek mee te spelen door in je vingers te knippen. Leerlingen die dat niet 
kunnen mogen met 2 vingers in hun handpalm slaan. Wanneer de lage dreun er weer bij komt 
(1:08 minuten) kunnen de leerlingen weer met de vuisten op tafel. Daarna is het aan de jou of 
een leerling te bepalen wat er gespeeld wordt: vuisten op tafel, of in je vingers knippen. Je 
hoeft niet perse het gehele fragment af te maken. Het is vooral de bedoeling dat de leerlingen 
er een gevoel bij krijgen, het hoeft niet perfect te zijn.

Fragment 3
Vanaf ongeveer 1:00 minuten is de hartslag echt duidelijk hoorbaar. Alles daarvoor is er wel 
een hartslag, maar minder duidelijk hoorbaar. Een oefening zou kunnen zijn om in de eerste 
minuut een aantal leerlingen proberen in de maat te laten lopen. De andere leerlingen kunnen 
op hun eigen plaats met hun schouders in de maat proberen te wiegen. Vanaf ongeveer 1:00 
minuten kan er gestampt en geklapt worden. Probeer dit te leiden door weer hardop mee te 
tellen: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, enzovoorts.

Fragment 4
Laat de leerlingen met de vingers op de tafel meetikken. Vanaf ongeveer 5 seconden is een 
tikkend geluid te horen, probeer dat tempo mee te spelen. Dit tikkend geluid heeft af en toe 
een iets ander ritme, maar dat mag je negeren. De steuntekst voor de 8 tikjes die de leerlingen 
mee gaan spelen is: “El-lek tik-je is een hart-slag”. Zeg deze tekst hardop mee en zorg dat de 
leerlingen deze tekst beter horen dan de tekst op het bord.
Het kan zijn dat de leerlingen moeten lachen om deze muziek, hier kun je op verschillende 
manieren mee omgaan. Een manier is, als het bijvoorbeeld maar een enkele leerling is, om 
het te negeren en gewoon de opdracht verder uit te voeren. Je kunt ook de muziek even stop 
zetten en vertellen wat er gebeurt, namelijk: iemand doet iemand na. Je zou zelf ook een aantal 
voorbeelden kunnen geven: praat eens als een dikke bakker die net een hele taart achter de 
kiezen heeft, praat eens als de Queen van Engeland, praat eens als een gemene heks, etc. 
Zo begrijpen de leerlingen wat er gebeurt in dit lied. Mag je er om lachen? Natuurlijk! Maar 
als eenmaal duidelijk is wat er gebeurt kun je gewoon verder met de opdracht en hoeft er niet 
meer gelachen te worden.
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DIA 4: WIE ZINGT WANNEER? (10 MINUTEN)
De leerlingen gaan naar het gehele lied van Johan luisteren. Wanneer het volgende niet bij de 
vorige luisteropdracht is verteld, dan dit nog duidelijk maken: in dit lied zingt één iemand de rol 
van verschillende personen, soms zingt deze persoon als ‘meester’, soms als ‘moeder’, maar 
ook als ‘tante’ en ‘Johan’. 

Opdracht:
De personages in de goede volgorde zetten.
Probeer met de leerlingen goed te luisteren in welke volgorde er gezongen wordt. Laat 
de leerlingen voor zichzelf nadenken en laat het lied in zijn geheel horen. Pas als het lied 
afgelopen is vraag je naar het antwoord. Het antwoord staat op de volgende dia. Om het 
fragment af te spelen klik je op het luidsprekertje rechts bovenin.

DIA 5: ANTWOORD
Luister nog één keer het gehele lied en bekijk het antwoord goed, had iedereen hetzelfde? 
Grote kans dat sommige leerlingen tante en moeder hadden omgedraaid. Hoe had je kunnen 
horen wanneer moeder zong? Het antwoord zit namelijk in de tekst, luister maar goed.

DIA 6: REFREIN AANLEREN (10 MINUTEN)
Bespreek eerst de plaatjes en de tekst: wat staat er? Luister daarna het fragment om te kijken 
in welke volgorde ze moeten te staan. Het plaatje van Johan komt meerdere keren. In totaal 
hebben we 4 zinnen. Het antwoord staat op de volgende dia.

 Johan, je moet veranderen!
 Johan, maak niet zo’n kabaal
 Johan, doe net als alle anderen
 Doe gewoon… normaal

DIA 7: VERVOLG REFREIN AANLEREN 
Luister nogmaals naar het refrein en kijk of het antwoord zo klopt. Zet het fragment nogmaals 
aan en zing mee, laat de leerlingen goed naar de plaatjes en tekst kijken.

 Johan, je moet veranderen!
 Johan, maak niet zo’n kabaal
 Johan, doe net als alle anderen
 Doe gewoon… normaal

DIA 8: VERVOLG REFREIN AANLEREN 
We gaan nu het refrein proberen uit het hoofd te leren zingen. Dit gaan we in stappen doen. Er 
gaan steeds meer plaatjes/teksten weg, maar de leerlingen moeten deze wel blijven zingen.
Bespreek met de leerlingen welke plaatjes/tekst weg zijn gehaald. Zet het fragment nog een 
keer aan en laat de leerlingen alles mee zingen. 
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De volgende plaatjes/teksten zijn weggehaald:
• Zin 2, ‘maak niet zo’n kabaal’
• Zin 3, ‘Johan’

DIA 9: VERVOLG REFREIN AANLEREN
Bespreek met de leerlingen welke plaatjes/tekst weg zijn gehaald. Zet het fragment nog een 
keer aan en laat de leerlingen alles mee zingen. De volgende plaatjes/teksten zijn weggehaald.:
• Zin 1, ‘Johan’
• Zin 4, ‘Doe gewoon… normaal’

DIA 10: VERVOLG REFREIN AANLEREN
Bespreek met de leerlingen welke plaatjes/tekst weg zijn gehaald. Zet het fragment nog een 
keer aan en laat de leerlingen alles mee zingen. De volgende plaatjes/teksten zijn weggehaald:
• Zin 1, ‘je moet veranderen!’

DIA 11: VERVOLG REFREIN AANLEREN
Bespreek met de leerlingen welke plaatjes/tekst weg zijn gehaald. Zet het fragment nog een 
keer aan en laat de leerlingen alles mee zingen. De volgende plaatjes/teksten zijn weggehaald:
• Zin 2, ‘Johan’
• Zin 3, ‘doe net als alle anderen’

DIA 12: VERVOLG REFREIN AANLEREN
Zing het hele refrein zonder plaatjes en teksten.

DIA 13: ZING ALLE ? MEE (4 MINUTEN)
Zet het gehele lied aan en zing elke keer het refrein mee. Het refrein wordt gezongen elke keer 
als er een vraagteken staat.

DIA 14: DE LES AFSLUITEN (3 MINUTEN)
De volgende nummers hebben de kinderen gehoord/gezongen in de les: We Will Rock You – 
Queen, Ijskoud - Nielson, Despacito – Luis Fonsi, Doe gewoon… normaal. Deze liedjes horen 
bij de vraag in het gele vlak van de dia “dit waren liedjes om”.

Wat hebben we deze les geleerd? Onder andere:
• Elk liedje heeft een hartslag.
• Het refrein van het liedje ‘Doe gewoon… normaal
• Welk plaatje past het best bij het lied ‘Doe gewoon… normaal’
• Verdrietig, boos, angstig, of blij, en waarom vind je dat?

De andere vragen spreken voor zich.
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LES 2
Voorbereidend: Een walsje

In deze les herhalen we eerst nog het refrein wat in de eerste les geleerd is. Daarna gaan 
de leerlingen weer verder met hartslag. In één liedje zitten meerdere hartslagen, langzaam, 
normaal en snel. Leerlingen gaan deze beluisteren en uiteindelijk zelf meespelen. Verder gaan 
de leerlingen aan de slag met de coupletten van ‘Doe gewoon… normaal’.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: PowerPoint presentatie (les 2; deze kun je downloaden vanaf de website 
www.okvo.nl bij het basismenu voor groep 3), geluidsapparatuur
Lestijd: ca. 45 minuten (je kunt deze les geven in het eigen lokaal)
Kerndoelen: 54 en 55

DIA 2: ZING ALLE ? MEE (5 MINUTEN; HERHALING VAN LES 1)
Bespreek eventueel de afbeeldingen. Zet het gehele lied aan en zing elke keer het refrein mee. 
Het refrein wordt gezongen elke keer als er een vraagteken staat.

DIA 3: 3 HARTSLAGEN IN 1 LIEDJE (2 MINUTEN)
Luister naar het ‘wals-liedje’ (klik rechtsboven) waar we drie verschillende hartslagen in gaan 
horen en die ook uit gaan voeren. Voor het liedje begint telt het fragment af door middel van 
tikjes. Dat gaat als volgt: twee keer tot 3. Dus: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Als de leerlingen straks mee 
moeten doen helpt het om dit af te tellen. Dit kun je eventueel aanpassen tot: 1, 2, 3, doe maar 
mee! / 1, 2, 3, klap, maar, mee! / 1, 2, 3 stamp, maar, mee! / 1, 2, 3 tik maar mee! / etc.

DIA 4: HARTSLAG 1 - NORMAAL (5 MINUTEN)
Luister naar het ‘wals-liedje met stem’ waar we nu dus een stem bij horen. 
De stem zegt: tak – tak – tak. Laat de leerlingen dit meezeggen, probeer als de stem stopt de 
leerlingen door te laten spreken zodat de hartslag toch door klinkt totdat het wals-liedje stopt. 
Als het met de stem lukt mogen de leerlingen daarna ook meeklappen terwijl ze tak-tak-tak 
zeggen. 

Als dit goed gaat probeer het dan ook een keer met het wals-liedje zonder stem. 
In totaal gaat deze oefening dus minimaal 4 keer: 1e keer de leerlingen alleen met hun stem 
mee laten doen, de tweede keer mogen de leerlingen meeklappen en de derde keer moeten 
de leerlingen alles zelf doen (dus stem en klappen), dus zonder hulp van de stem in het 
fragment, de vierde en laatste keer mogen de leerlingen niet hun stem gebruiken, maar moeten 
ze alleen klappen. 

http://www.okvo.nl
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Mocht je voor een stap meerdere keren nodig hebben is dat prima, let wel op dat dit dan meer 
tijd kost. Vergeet niet om goed af te tellen voor de leerlingen: 1, 2, 3, doe maar mee! / 1, 2, 3, 
klap, maar, mee!

DIA 5: HARTSLAG 2 - LANGZAAM (5 MINUTEN)
Luister naar het ‘wals-liedje met stem’ waar we nu dus weer de stem bij horen. De stem zegt 
nu: tok. Laat de leerlingen dit meezeggen, probeer als de stem stopt de leerlingen door te laten 
spreken zodat de hartslag toch door klinkt totdat het wals-liedje stopt. 

Als het met de stem lukt mogen de leerlingen daarna ook meestampen als ze tok zeggen. 
Als dit goed gaat probeer het dan ook een keer met het wals-liedje zonder stem. 
In totaal gaat deze oefening dus minimaal 4 keer: 1e keer de leerlingen alleen met hun stem 
mee laten doen, de tweede keer mogen de leerlingen meestampen en de derde keer moeten 
de leerlingen alles zelf doen (dus stem en klappen), dus zonder hulp van de stem in het 
fragment, de vierde en laatste keer mogen de leerlingen niet hun stem gebruiken, maar moeten 
ze alleen stampen. 

Mocht je voor een stap meerdere keren nodig hebben is dat prima, let wel op dat dit dan meer 
tijd kost. Vergeet niet om goed af te tellen voor de leerlingen: 1, 2, 3, doe maar mee! / 1, 2, 3, 
stamp, maar, mee!

DIA 6: HARTSLAG 3 - SNEL (5 MINUTEN)
Luister naar het ‘wals-liedje met stem’ waar we nu dus weer de stem bij horen. De stem zegt 
nu: tok. Laat de leerlingen dit meezeggen, probeer als de stem stopt de leerlingen door te laten 
spreken zodat de hartslag toch door klinkt totdat het wals-liedje stopt. 

Als het met de stem lukt mogen de leerlingen daarna ook meetikken met hun vingers op tafel 
als ze rikketikketik zeggen. 
Als dit goed gaat probeer het dan ook een keer met het wals-liedje zonder stem. In totaal gaat 
deze oefening dus minimaal 4 keer: 1e keer de leerlingen alleen met hun stem mee laten doen, 
de tweede keer mogen de leerlingen meetikken met hun vingers op tafel en de derde keer 
moeten de leerlingen alles zelf doen (dus stem en klappen), dus zonder hulp van de stem in het 
fragment, de vierde en laatste keer mogen de leerlingen niet hun stem gebruiken, maar moeten 
ze alleen meetikken met hun vingers op tafel. 

Mocht je voor een stap meerdere keren nodig hebben is dat prima, let wel op dat dit dan meer 
tijd kost. Vergeet niet om goed af te tellen voor de leerlingen: 1, 2, 3, doe maar mee! / 1, 2, 3, 
tik, maar, mee!
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DIA 7: ALLE HARSTLAGEN DOOR ELKAAR! (5 MINUTEN)
Verdeel de klas in 3 groepen, de ene groep doet met de vingers rik-ke-tik-ke-tik, de andere 
groep klapt in de handen en speelt tak-tak-tak, en de derde groep stampt op de grond en 
speelt tok. Oefen dit zowel met als zonder de stemmen van de leerlingen. Je kunt het in 
meerdere vormen doen.
1. De aanwijs vorm. Jij bent als leerkracht nu de dirigent en wijst een groep aan die hun 

hartslag mag laten horen. Je zou het eventueel speelser kunnen maken door met een 
(speelgoed) stethoscoop te doen of je dokter bent en specifiek een hartslag beluistert. Laat 
ook eens een leerling dokter spelen.

2. Twee groepen tegelijkertijd door elkaar. Wijs twee groepen aan die tegelijkertijd hun 
hartslag laten horen, de derde groep speelt dokter en luistert goed of de hartslag in orde is.

3. Alleen jij als leerkracht bent de dokter en alle drie de groepen spelen tegelijkertijd hun 
eigen hartslag.

Uiteraard ben je vrij om eigen invulling aan dit bovenstaande te geven, of heb je zelf nog 
stappen die je kunt bedenken. Het mooiste zou zijn is dat de leerlingen denken dat ze een 
spelletje spelen (doktertje), terwijl ze eigenlijk met muziek bezig zijn.

DIA 8: OPTIONEEL - ALLE HARSTLAGEN DOOR ELKAAR! 
(MET INSTRUMENTEN; 10/15 MINUTEN)
Deze opdracht hoeft niet per se, maar is wel leuk voor de leerlingen om een keer gedaan te 
hebben. Het is een optie om deze opdracht in eerste instantie over te slaan en op het einde 
van de les terug te pakken. Of eventueel ergens later in de week.

Maak weer drie groepen, elke groep heeft weer zijn eigen hartslag. Handig is om elke groep 
een eigen type instrument te geven, bijvoorbeeld:
• Tok: alle instrumenten met een vel, trommels, tamboerijnen, bongo’s, djembés, etc.
• Tak tak tak: alle metalen instrumenten, koebellen, bekkens, triangels, sleebellen, etc.
• Rikke Tikke Tik: alle houten instrumenten, woodblocks, ritme stokken, buistrommen, etc.
Op deze manier kun je goed horen wie wat zou moeten spelen. Je kunt de stappen van de 
vorige dia herhalen. Vergeet ook niet om goed af te tellen: 1, 2, 3, doe maar mee! / 1, 2, 3, 
speel maar mee!

DIA 9: COUPLET – TANTE (5 MINUTEN)
We gaan verder met het instuderen van het lied ‘Doe gewoon… normaal’. We gaan aan de 
slag met de drie coupletten, we gaan ze één voor één aanleren. Belangrijk is dat de leerlingen 
weten/leren wat de rijmwoorden zijn. Deze woorden gebruiken ze als kapstok om de rest van 
de zinnen aan op te hangen. Verder mogen (hoeft niet) de leerlingen zich theatraal inleven als 
‘tante’, hoe doet jouw tante? Bespreek dat en kijk of de leerlingen de tante na kunnen doen. 
Dus voor de coupletten geld: een gek stemmetje mag, voor de refreinen: je normale zangstem.

Luister eerst naar het Couplet – Tante en bespreek met de leerlingen wat de rijmwoorden zijn 
en behandel eventueel de moeilijke woorden, zodat de leerlingen goed weten waar ze over 
zingen. Op de volgende dia staan de rijmwoorden gekleurd aangegeven. Dit helpt met het 
instuderen van het couplet.
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DIA 10: COUPLET – TANTE
Zoals eerder gezegd gaat het voornamelijk om inlevingsvermogen en niet per se over de 
zangkwaliteit van de coupletten.
Het instuderen:
Laat de leerlingen eerst de gekleurde rijmwoorden meezingen. Wanneer dit goed gaat kun je 
langzaam de rest van de zinnen toevoegen.

DIA 11: COUPLET – TANTE + REFREIN
Wanneer het couplet aardig goed gaat ga je door met het couplet + het refrein. (Aangegeven 
met een ?, vanuit les 1). De stem mag bij tante dus een beetje ‘vreemd/vervormt/apart’ zijn, bij 
het refrein gebruikt iedereen zijn eigen normale zangstem.
Is er misschien iemand die het gedeelte van tante alleen (solo) durft te zingen? Of met z’n 
tweeën? Laat die dan naar voren komen, alle andere kinderen zingen het refrein.

DIA 12: COUPLET – MEESTER (5 MINUTEN)
Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij het couplet – tante. Hoe doet een meester? Ken jij een 
meester die heel streng is? Hoe praat die? Iedere leerlingen mag zingen zoals een meester zou 
zingen.
Luister eerst naar het Couplet – Meester en bespreek met de leerlingen wat de rijmwoorden 
zijn en behandel eventueel de moeilijke woorden, zodat de leerlingen goed weten waar ze over 
zingen. Op de volgende dia staan de rijmwoorden gekleurd aangegeven. Dit helpt met het 
instuderen van het couplet.

DIA 13: COUPLET – MEESTER
Idem als couplet – Tante.

DIA 14: COUPLET – MEESTER + REFREIN
Idem als couplet – Tante. En denk aan je normale stem tijdens het refrein. Misschien weer 
leerlingen solo laten zingen?

DIA 15: COUPLET – MOEDER & JOHAN (5 MINUTEN)
Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij de andere coupletten. Hoe doet je moeder als… ze boos 
is / streng is / lief is / etc.? Hoe praat ze? Iedere leerlingen mag zingen zoals een zijn/haar 
moeder zou zingen.
Luister eerst weer naar het couplet en bespreek de rijmwoorden en de moeilijke worden.

DIA 16: COUPLET – MOEDER & JOHAN
Idem als vorige coupletten.
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DIA 17: COUPLET – MOEDER & JOHAN
Idem als vorige coupletten. En vergeet niet je normale zangstem te gebruiken in het refrein. 
Misschien weer leerlingen solo laten zingen?

DIA 18: ZING HET HELE LIED (3 MINUTEN)
Probeer het hele lied mee te zingen. Als ondersteuning staan de rijmwoorden eronder. En let 
er weer op: coupletten mogen met een ingebeeld stemmetje, de refreintjes met een normale 
zangstem.

DIA 19: OPTIE: ZING HET HELE LIED (3 MINUTEN)
Probeer het hele lied mee te zingen zonder ondersteuning van de rijmwoorden. Deze opdracht 
is niet verplicht of noodzakelijk, het is alleen ontzettend leuk om te kijken hoever de leerlingen 
het lied helemaal uit het hoofd kunnen zingen

DIA 20: DE LES AFSLUITEN (3 MINUTEN)
De volgende nummers hebben de kinderen gehoord/gezongen in de les: Wals - liedje, Doe 
gewoon… normaal. Deze liedjes horen bij de vraag in het gele vlak van de dia “dit waren 
liedjes om”.

Wat hebben we deze les geleerd? Onder andere:
• Een hartslag meespelen met walsmuziek.
• Rijmwoorden.
• Alle coupletten.
• Jezelf ‘inleven’ in iemand (acteren)

Welke plaatjes past het best bij de liedjes van deze les?
Verdrietig, boos, angstig, of blij, en waarom vind je dat?

De andere vragen spreken voor zich.
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LES 3
Voorbereidend: Liedjes van toen

In deze les herhalen we eerst de hartslag wals, dit kan met of zonder instrumenten. En we 
herhalen het gehele lied, zowel met de rijmwoorden eronder als helemaal uit het hoofd. Verder 
gaan we aan de slag met oude volks- en kinderliedjes en bewustwording van cultureel erfgoed 
binnen het vak muziek. 

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: PowerPoint presentatie (les 3; deze kun je downloaden vanaf de website 
www.okvo.nl bij het basismenu voor groep 3), geluidsapparatuur
Lestijd: ca. 45 minuten (je kunt deze les geven in het eigen lokaal)
Kerndoelen: 54, 55 en 56

DIA 2: ALLE HARSTLAGEN DOOR ELKAAR!
Verdeel de klas in 3 groepen, de ene groep doet met de vingers rik-ke-tik-ke-tik, de andere 
groep klapt in de handen en speelt tak-tak-tak, en de derde groep stampt op de grond en 
speelt tok. Oefen dit zowel met als zonder de stemmen van de leerlingen. Je kunt het in 
meerdere vormen doen.
1. De aanwijs vorm. Jij bent als leerkracht nu de dirigent en wijst een groep aan die hun 

hartslag mag laten horen. Je zou het eventueel speelser kunnen maken door met een 
(speelgoed) stethoscoop te doen of je dokter bent en specifiek een hartslag beluistert. Laat 
ook eens een leerling dokter spelen.

2. Twee groepen tegelijkertijd door elkaar. Wijs twee groepen aan die tegelijkertijd hun 
hartslag laten horen, de derde groep speelt dokter en luistert goed of de hartslag in orde is.

3. Alleen jij als leerkracht bent de dokter en alle drie de groepen spelen tegelijkertijd hun 
eigen hartslag. Uiteraard ben je vrij om eigen invulling aan dit bovenstaande te geven, of 
heb je zelf nog stappen die je kunt bedenken. Het mooiste zou zijn is dat de leerlingen 
denken dat ze een spelletje spelen (doktertje), terwijl ze eigenlijk met muziek bezig zijn.

DIA 3: ALLE HARSTLAGEN DOOR ELKAAR! - MET INSTRUMENTEN
Deze opdracht hoeft niet per se, maar is wel leuk voor de leerlingen om een keer gedaan te 
hebben. Het is een optie om deze opdracht in eerste instantie over te slaan en op het einde 
van de les terug te pakken. Of eventueel ergens later in de week.
Maak weer drie groepen, elke groep heeft weer zijn eigen hartslag. Handig is om elke groep 
een eigen type instrument te geven, bijvoorbeeld:
• Tok: alle instrumenten met een vel, trommels, tamboerijnen, bongo’s, djembés, etc.
• Tak tak tak: alle metalen instrumenten, koebellen, bekkens, triangels, sleebellen, etc.
• Rikke Tikke Tik: alle houten instrumenten, woodblocks, ritme stokken, buistrommen, etc.

http://www.okvo.nl
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Op deze manier kun je goed horen wie wat zou moeten spelen. Je kunt de stappen van de 
vorige dia herhalen. Vergeet ook niet om goed af te tellen: 1, 2, 3, doe maar mee! / 1, 2, 3, 
speel maar mee!

DIA 4: ZING HET HELE LIED
Probeer het hele lied mee te zingen. Als ondersteuning staan de rijmwoorden eronder. En let 
er weer op: coupletten mogen met een ingebeeld stemmetje, de refreintjes met een normale 
zangstem.

DIA 5: ZING HET HELE LIED
Probeer het hele lied mee te zingen zonder ondersteuning van de rijmwoorden. Deze opdracht 
is niet verplicht of noodzakelijk, het is alleen ontzettend leuk om te kijken hoever de leerlingen 
het lied helemaal uit het hoofd kunnen zingen.

DIA 6: IN DE MANESCHIJN
Gewoon lekker zingen, gebruik als het nodig is het voorbeeld van YouTube. 

In de Maneschijn
 In de maneschijn, in de maneschijn
 klom ik langs het trapje naar het raamkozijn.
 En je raadt het niet, en je raadt het niet
 zo vliegt een vogel en zo zwemt een vis
 zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is.
 En dat is één, en dat is twee
 en dat is dikke, dikke, dikke tante Kee.
 En dat is recht, en dat is krom
 en nu draaien we het wieltje nog eens om, rom bom! 

Kunnen we zelf eens fantaseren en eventueel andere woorden verzinnen? Bijvoorbeeld: ‘In de 
zonneschijn’ of ‘zo doet een octopus die schoenenpoetser is’. Probeer wel te kijken dat de 
woorden goed blijven rijmen. Maar fantaseer er maar lekker op los.

DIA 7: VADER JACOB
Gewoon lekker zingen, gebruik als het nodig is het voorbeeld van YouTube. 

Vader Jacob
 Vader Jacob, vader Jacob
 slaapt gij nog, slaapt gij nog?
 Alle klokken luiden, alle klokken luiden
 bim bam bom, bim bam bom.
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Fantaseer met de leerlingen voor een andere tekst, bijvoorbeeld:
 Moeder Jannie, Moeder Jannie,
 Snurk je nog, snurk je nog?
 Alle wekkers piepen, alle wekkers piepen,
 Piep piep piep, piep piep piep.

DIA 8: BEREND BOTJE
Gewoon lekker zingen, gebruik als het nodig is het voorbeeld van YouTube. 

Berend Botje
 Berend Botje ging uit varen
 met zijn scheepje naar Zuidlaren.
 De weg was recht, de weg was krom
 nooit kwam Berend Botje weerom. 

 Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
 waar is Berend Botje gebleven?
 Hij is niet hier, hij is niet daar
 hij is naar Amerika! 

 Amerika, Amerika
 drie maal in de rondte van je hopsasa!

Ga eens lekker fantaseren, bijvoorbeeld:
 Berend Botje ging uit zwemmen,
 In de rivier naar Zuid-Emmen.
 Berend Botje ging uit rijden
 Met zijn auto naar Zuid-Leiden.

DIA 9: KORTJAKJE
Gewoon lekker zingen, gebruik als het nodig is het voorbeeld van YouTube. 

Altijd is Kortjakje ziek
 Altijd is Kortjakje ziek
 midden in de week maar ‘s zondags niet.
 ‘s Zondags gaat zij naar de kerk
 met een boek vol zilverwerk.
 Altijd is Kortjakje ziek
 midden in de week maar ‘s zondags niet. 
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Ga eens lekker fantaseren, bijvoorbeeld:
 ‘s Maandags gaat zij naar de school
 Met een bord vol boerenkool
 Dinsdags gaat zij naar de stad
 Op de rug van dikke pad
 Woensdag gaat zij….

Probeer eens een hele week vol te krijgen!

DIA 10: OPTIES
Extra opties om allerlei andere liedjes te zingen.

DIA 11: ZING HET HELE LIED
Probeer het hele lied mee te zingen zonder ondersteuning van de rijmwoorden.

DIA 12: DE LES AFSLUITEN (3 MINUTEN)
De volgende nummers hebben de kinderen gehoord en gezongen in de les: Wals - liedje, Doe 
gewoon… normaal, Liedjes van lang geleden. Deze liedjes horen bij de vraag in het gele vlak 
van de dia “dit waren liedjes om”.

Wat hebben we deze les geleerd? Onder andere:
• Verschillende oudhollandse liedjes
• Fantaseren met tekst

Welke plaatjes past het best bij de liedjes van deze les?
Verdrietig, boos, angstig, of blij, en waarom vind je dat?

De andere vragen spreken voor zich.
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LES 4
Reflecterend: Vraaggesprek over de voorstelling

De voorstelling is voorbij, jullie zijn weer terug in de klas. De leerlingen zitten vol met indrukken 
en die willen ze vast even kwijt. In deze les een aantal werkvormen die kunnen helpen bij het 
ontdekken wat de voorstelling met de kinderen heeft gedaan, wat ze hebben gezien en waar 
ze zijn geweest.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: PowerPoint presentatie (les 4; deze kun je downloaden vanaf de website 
www.okvo.nl bij het basismenu voor groep 3), geluidsapparatuur
Lestijd: ca. 45 minuten (je kunt deze les geven in het eigen lokaal)
Kerndoelen: 55

DIA 2: WAAR ZIJN WE GEWEEST? (5 MINUTEN)
Bespreek met de leerlingen waar jullie zijn geweest. De plaatjes in de PowerPoint presentatie 
helpen met het opgang brengen van het gesprek, maar ook woorden zoals Muzelinck, Theater, 
Rode zachte stoelen, decor (wat is dat ook al weer?), attributen, etc. kunnen helpen.

DIA 3 WELKE MUZIEKINSTRUMENTEN HEB JE GEZIEN? (5 MINUTEN)
Als de leerlingen de naam van het instrument niet weten mogen ze het aanwijzen. Laat de 
leerlingen eerst zoveel mogelijk instrumenten opnoemen voordat je naar het antwoord op de 
volgende dia klikt.

DIA 4: WELKE MUZIEKINSTRUMENTEN HEB JE GEZIEN?
Instrumenten die er waren zijn:
• Piano (toetsinstrument)
• Trombone (koper-blaasinstrument)
• Accordeon (toetsinstrument)
• Gitaar (snaarinstrument)
• Contrabas (snaarinstrument)
• Drumstel (slaginstrument)
• Basgitaar (snaarinstrument)

http://www.okvo.nl
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DIA 5: WELKE MUZIEKINSTRUMENTEN HEB JE NIET GEZIEN?
De instrumenten die overblijven zijn:
• Blokfluit (blaasinstrument)
• Saxofoon (houten blaasinstrument)
• Trompet (koperen blaasinstrument)
• Viool (strijkinstrument)
• Klarinet (houten blaasinstrument)

DIA 6: HOE GING HET OOK AL WEER? (5 MINUTEN)
Bespreek met de leerlingen wie de hoofdpersonen van het liedje ‘Doe gewoon… normaal!’ zijn. 
• Wat zeggen/zingen deze personen ook al weer?Het zijn van links naar rechts: tante, 

meester, mama en Johan.
• Zing nog een keer met iedereen het gehele lied. Denk aan de stemmen: je mag je inleven 

met een beetje bijzondere stem die er bij de persoon past, maar alle ‘?’ zingen we met een 
normale zangstem.

DIA 7: ZING HET HELE LIED (3 MINUTEN)
Zing nog een keer met iedereen het gehele lied. Denk aan de stemmen: je mag je inleven met 
een beetje bijzondere stem die er bij de persoon past, maar alle ‘?’ zingen we met een normale 
zangstem.

DIA 8 EN 9: WAT KUN JE ZEGGEN OVER JOHAN? (5 MINUTEN)
Bespreek met de leerlingen wat Johan heeft meegemaakt, wat het bij hen heeft losgemaakt. Je 
mag het natuurlijk ook hebben over zijn kwaliteiten tijdens de voorstelling: kan wel/niet goed 
zingen, was wel/niet grappig, enzovoorts… Op de volgende dia een paar woorden die er wel 
echt bij horen.

DIA 10 TWEE OPDRACHTEN (20 MINUTEN)
• Werkblad 1: De wegstreeppuzzel behandelt allerlei woorden die hiervoor in het klassikale 

gedeelte aan bod zijn gekomen.
• Werkblad 2: De denkballon is meer een persoonlijke reflectie, laat de leerlingen inbeelden 

dat ze zelf Johan kunnen / mogen zijn.
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OVER
OKVO

BIJ OKVO MAKEN LEERLINGEN KENNIS MET KUNST EN CULTUUR IN OSS!
Alle kinderen in Oss zouden een kans moeten krijgen om kennis te maken met de wereld van 
kunst en cultuur. Daarom werken alle culturele aanbieders in Oss in een partnerschap samen 
met het primair onderwijs om dit doel te bereiken. 

Met het OKVO Basismenu: 
1. Komen leerlingen gedurende hun gehele basisschoolperiode in aanraking met alle 

disciplines: drama, muziek, dans, cultureel erfgoed, literatuur, beeldende kunst en 
audiovisueel.

2. Gaan de leerlingen op bezoek bij alle culturele instellingen in Oss.
3. Worden de docenten voorzien van hoogkwalitatief lesmateriaal.
4. Worden de docenten ondersteund in kennis over cultuureducatie door middel van 

onderwijsbijeenkomsten.
5. Is aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld en 

Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs voldaan wanneer het Basismenu is 
doorlopen.

Scholen zijn al jarenlang erg tevreden over OKVO (samenwerking, organisatie en    
uitvoering) en geven gemiddeld een 7,6!

PARTNERS
OKVO is een samenwerkingsverband van lokale culturele instellingen:
Bibliotheek Oss, Groene Engel, Theater De Lievekamp, Museum Jan Cunen, Muzelinck en
Stadsarchief Oss.

COLOFON

Redactie en coördinatie:
OKVO, Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs i.s.m. Muzelinck, Centrum voor de Kunsten

Subsidiëring: Gemeente Oss
Vormgeving: 2VORM grafisch ontwerp studio
Illustratie: www.freepik.com

Oss



22 GROEP 3  |  MUZIEK

Raadhuislaan 10 - 5341GM Oss - info@okvo.nl - www.okvo.nl - tel: 0412-842019


