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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

Het basismenu van OKVO voorziet in:

• De kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie (54,55,56).

• 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

VOORWOORD
Handleiding OKVO

https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/aanbod-plusmenu
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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.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Bereikbaarheid
• De voorstelling vindt plaats in zaal de Linck bij Muzelinck, centrum voor de kunsten, 

Raadhuislaan 18 te Oss.
• 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.

De voorstelling
• De voorstelling vindt plaats op 2 en 3 april 2019 en duurt ongeveer 50 minuten.
• Zorg dat je ruim op tijd bent zodat we op tijd kunnen beginnen met de voorstelling.
• Bij aankomst worden jullie ontvangen door een medewerker die jullie de weg zal wijzen.
• De kinderen kunnen hun jassen ophangen in de garderobe, dit zullen we per klas doen. De 

garderobe is een kleine ruimte waar we maar met 1 klas tegelijk in kunnen. Het is daarom 
handig als de kinderen de jassen al in de foyer van Muzelinck uit kunnen doen. In de 
garderobe hangen naambordjes per school zodat de jassen bij elkaar blijven.

• 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.
• Er mag niet gegeten worden in het theater.
• Ter plekke wordt er gekeken of er in de zaal ruimte is voor ouders om de voorstelling bij 

te 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.

• 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

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 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 lied “Doe gewoon…
Normaal” aan kunt leren zoals in deze les beschreven, lukt dit niet dan kun je gebruik maken 
van het luistervoorbeeld op de website van OKVO.
Wanneer je het te lastig vindt om het hele lied aan te leren kun je er uiteraard voor kiezen om 
dit te beperken tot het refrein.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: notenschrift (werkblad 1)
Lestijd: ca. 45 minuten (je kunt deze les geven in het eigen lokaal)
Kerndoel: 54

LIED - DOE GEWOON…NORMAAL! 
In dit lied zingen; Johan, zijn tante, de meester en zijn moeder.

Begin bij het 1e couplet door de tante

 1. Zing het couplet voor
   Ik zag Johan zojuist aan de overkant
   Hij gedroeg zich behoorlijk apart
   Is er soms iets met hem aan de hand?
   Hij leek me ontzettend verward

   Hij praatte hardop tegen een mier
   Hij voerde een heel gesprek
   Hij lachte zich rot en maakte plezier
   Die Johan van hou die is gek!

 2. Stel een aantal vragen
  Bijv. wat vindt de tante eigenlijk van Johan? 
  Met wie was Johan aan ’t praten en was Johan vrolijk of chagrijnig? 
  Zing het couplet nogmaals voor.
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 3. Nu de rijmwoorden weglaten (en zo nodig herhalen)
   Ik zag Johan zojuist aan de ……..
   Hij gedroeg zich behoorlijk …..
   Is er soms iets met hem aan de ….?
   Hij leek me ontzettend …….

   Hij praatte hardop tegen een ….
   Hij voerde een heel ……
   Hij lachte zich rot en maakte …….
   Die Johan van jou die is …!

Vervolgens het Refrein instuderen

 1. Zing het refrein voor
   Johan, je moet veranderen!
   Johan, maak niet zo’n kabaal
   Johan, doe net als alle anderen
   Doe gewoon… normaal

 2. Zing het refrein nogmaals voor
   Vraag de kinderen goed te luisteren waar het refrein over gaat.

 3. Zing het refrein nogmaals voor en laat de rijmwoorden weg
   Johan, je moet ……….!
   Johan, maak niet zo’n ……
   Johan, doe net als alle …….
   Doe gewoon… …….!

 
2e couplet door de Meester

 1. Zing het couplet voor, zing nogmaals voor en stel vragen, zing nogmaals voor
  en laat de rijmwoorden weg
   Ik gaf Johan vandaag een simpele som
   Ik vroeg ‘wat is een plus zes’?
   Die Johan van u die is oliedom
   Hij zei ‘meester ik ben een prinses’

   Hij praat over draken, vergeet al z’n taken
   Speelt op zijn luchtviool
   Of hij begint luidruchtig te kwaken
   Die Johan van u moet van school
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3e couplet door de moeder van Johan

 1. Zing het couplet voor, zing nogmaals voor en stel vragen, zing nogmaals voor
  en laat de rijmwoorden weg
   Johan mijn zoon, wat doe je toch mal
   Je moeder die schaamt zich kapot
   Doe als de rest, ga toch op voetbal
   Gedraag je en doe niet zo zot 

   Johan: Maar mama ik wil toch geen voetballer zijn
   Moeder: Zoon, ga niet tegen mij in!
   Johan: Verhalen verzinnen dát vind ik fijn
   Moeder: Zo krijg je toch nooit een vriendin

TIP
Naast de bovenstaande suggestie om op een goede manier een lied aan te leren en meer 
gevoel te krijgen bij de tekst kun je ook nog een spelelement invoegen.
Je kunt bijvoorbeeld de klas in 3 groepen verdelen waarbij elke groep 1 personage voorstelt. 
Het refrein en de 2 zinnen door Johan kunnen dan klassikaal worden gezongen.
Dit helpt ook mee wanneer het lied te lang is voor de kinderen om de tekst te onthouden. Door 
de klas op te splitsen is het misschien wél mogelijk om op deze manier het hele lied te zingen.
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LES 2
Voorbereidend: Een walsje

Deze les bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. De fantasie van de kinderen in de 
klas, het voelen van de hartslag van muziek, een ritmische oefening in een walstempo en tot 
slot; heeft het lied “Doe gewoon…normaal!” ook een eigen hartslag?

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: evt. muziekinstrumenten en digibord met internetverbinding
Lestijd: ca. 45 minuten (je kunt deze les geven in het eigen lokaal)
Kerndoelen: 54

FANTASIE
Johan, de hoofdrolspeler van de voorstelling waar groep 3 binnenkort naartoe gaat, heeft héél 
veel fantasie. Hij bedenkt bijvoorbeeld altijd gekke liedjes, eigen melodietjes of een bekend 
melodietje met een zelf bedachte gekke tekst. Kun je in de klas, samen met de kinderen, een 
gekke tekst bedenken op een liedje dat al eerder in de klas is gezongen? En vervolgens deze 
zelf bedachte tekst samen zingen?

HARTSLAG - GESPREKJE MET DE KINDEREN
Wij hebben allemaal een eigen hartslag, deze kun je voelen als je een vinger op je pols legt of 
je hand op je borst. Kijk maar eens of je jouw eigen hartslag kunt voelen.

Muziek heeft ook een hartslag, wist je dat? Soms heeft muziek een langzame hartslag of juist 
een hele snelle. Ben je trouwens weleens verliefd geweest? Kreeg je daardoor een snellere 
hartslag en kriebels in je buik, heb je dat weleens gehad? (Het onderwerp “verliefd” komt terug 
in de voorstelling). Misschien kun je vanuit een voorbeeld het onderwerp “verliefd” aanhalen.

RIKKETIKKETIK
Oefen vervolgens met de kinderen de hartslag op het woord rik-ke-tik-ke-tik in de volgende 
stappen (het wals tempo, ook dit komt terug in de voorstelling):
1. Spreek ritmisch samen met de kinderen: rik-ke-tik-ke-tik
2. De hartslag van dit woord zit op rik-ke-tik-ke-tik, ga samen met de kinderen de hartslag 

meeklappen terwijl je het woord herhaalt
3. Klap alle lettergrepen van rik-ke-tik-ke-tik
4. Verdeel de klas in 2 groepen, 1 groep klapt de lettergrepen en 1 groep de hartslag
5. Wanneer je de kinderen vervolgens een wals wil laten voelen; laat ze het woord
 rik-ke-tik-ke-tik uitspreken en alleen de eerst tel klappen; rik-ke-tik-ke-tik



10 GROEP 3  |  MUZIEK

Tip 1: 
Verdeel 3 soorten muziekinstrumenten in de klas, per onderdeel een ander instrumentensoort 
zodat het verschil in klank en tel/lettergreep goed te horen is. Bijvoorbeeld een Handtrom, 
shaker en triangel. 
1 soort slaginstrument (shaker) voor alle lettergrepen, 1 soort (triangel) voor rik-ke-tik-ke-tik en 
1 soort (handtrom) voor rik-ke-tik-ke-tik. Je kunt daarbij ook nog een oefening toepassen met 
snel of langzaam of met sterk en zacht. Enkele kinderen aanwijzen en laten dirigeren/aangeven 
is ook altijd leuk en leerzaam.

Tip 2:
Op you-tube staat een filmpje over walsen, de kinderen krijgen dan nog meer een gevoel bij de 
wals; “walsen met jou – dans mee met Assepoester – sprookjesboom”. 

DOE GEWOON…NORMAAL!
Herhaling van het lied “doe gewoon…normaal!” Controleer of de kinderen de tekst hebben 
onthouden, mogelijk heeft dit nog extra aandacht nodig.
En wat is dan de hartslag van dit lied? Kunnen de kinderen deze meeklappen? Of, zelfs 
meespelen op een muziekinstrument?
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LES 3
Voorbereidend: Liedjes van toen

Zingen van oude volks- en kinderliedjes en bewustwording van cultureel erfgoed binnen het 
vak muziek. Daarnaast deels herhalen van eerdere lessen.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: evt. muziekinstrumenten bij het herhalen van de oefening rik-ke-tik-ke-tik
Lestijd: ca. 45 minuten (je kunt deze les geven in het eigen lokaal)
Kerndoelen: 54 en 56

BESPREEK MET DE KLAS
Er bestaan hele oude liedjes, liedjes die heel veel mensen nog kunnen zingen maar waarvan 
eigenlijk niemand meer weet wie deze heeft bedacht; volksliedjes.
Zijn er kinderen die ook volksliedjes hebben geleerd van bijv. hun vader, moeder, oom, tante 
of misschien wel van opa en oma? En welke liedjes kennen ze dan? Kun je zelf misschien een 
paar voorbeelden aanhalen van volksliedjes/kinderliedjes?

In de voorstelling komen een aantal oude kinderliedjes aan bod en het is fijn als de kinderen 
deze in ieder geval ook kunnen herkennen en zingen. Tijdens dit interactieve gedeelte van de 
voorstelling kunnen ze dan goed meedenken met Johan. 

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! 

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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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!

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. 

Lang zal ze leven
 Lang zal ze leven
 lang zal ze leven
 lang zal ze leven in de gloria
 in de gloria, in de gloria!

 Hieperderpiep, hoera!
 Hieperderpiep, hoera!
 Hieperderpiep, hoera!

Tips:
• Ken je bovenstaande liedjes niet? Je kunt ze vast en zeker terugvinden op You-Tube
• Kunnen de kinderen bij deze volksliedjes ook de hartslag vinden? Pak de slaginstrumenten 

nog eens uit de kast en speel ook mee bij deze liedjes. 
• Herhaal ook nog een de oefening Rik-ke-tik-ke-tik.

DOE GEWOON…NORMAAL!
Herhaal dit lied nog eens zodat de kinderen het straks gemakkelijk met Johan mee kunnen 
zingen tijdens de voorstelling.
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LES 4
Voorbereidend: Op herhaling

Zingen van oude volks- en kinderliedjes en bewustwording van cultureel erfgoed binnen het 
vak muziek. Daarnaast deels herhalen van eerdere lessen.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: evt. muziekinstrumenten bij het herhalen van de oefening rik-ke-tik-ke-tik
Lestijd: ca. 45 minuten (je kunt deze les geven in het eigen lokaal)
Kerndoelen: 54 en 56

OEFNING BAART KUNST
Wellicht overbodig om te zeggen; oefening baart kunst.
Herhaal in de periode tot aan de muziekvoorstelling van OKVO af en toe de volksliedjes en in 
ieder geval “doe gewoon…normaal!”. 
Fijn als de kinderen dit lied goed mee kunnen zingen om zo nog meer betrokken te raken bij de 
voorstelling.
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LES 5
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 suggestie die kunnen helpen bij het ontdekken 
wat de voorstelling met de kinderen gedaan heeft. 

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: materiaal voor tekenen/schilderen om een mindmap te maken, evt. kun je 
hiervoor de afbeeldingen gebruiken van werkblad 2. Maak er samen iets moois van!
Lestijd: naar eigen inizcht
Kerndoelen: 55

MAAK MET DE KINDEREN 2 MINDMAPS VANUIT 2 THEMA’S
Thema 1: muziek
Thema 2: gevoelens

Thema 1 - muziek
Bij dit thema is het fijn als in ieder geval de muziekinstrumenten terugkomen die tijdens de 
voorstelling zijn bespeeld en de kinderen dit ook als zodanig herkennen. Dit zijn de trombone, 
accordeon, gitaar, basgitaar, contrabas en drums. Meegenomen kan worden dat een trombone 
een koperen blaasinstrument is, de accordeon een toetsinstrument, gitaar en contrabas een 
snaarinstrument en een drumstel een slaginstrument (het is slagwerk of slaginstrument).

Thema 2 - emoties
In de voorstelling zijn onderwerpen als verliefd, raar, niet normaal, normaal, geheimpjes, 
anders zijn, verkering, vriend of vriendin etc. aan bod gekomen.
Maak met de kinderen een mindmap over gevoelens die ze door deze voorstelling hebben 
ervaren en/of maak bepaalde onderwerpen die je belangrijk vindt uit deze voorstelling 
bespreekbaar, laat ze zo mogelijk terugkomen in deze mindmap.

TIP
Je kunt de reflectieles natuurlijk klassikaal doen maar je kunt ook kiezen voor een coöperatieve 
werkvorm in kleine groepjes en vervolgens klassikaal nabespreken; elkaars bevindingen 
vergelijken en erover doorpraten.
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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 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

https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
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