
www.samenindeklas.nl 

leerkracht

ouder

NODIG

•	 stift,	voor	elke	leerling

•	 bijlage	verhaal	(of	eigen	verhaal),	voor	elk	team

•	 bijlage	muzikale	tongbrekers

•	 bijlage	inleefkaart,	voor	elk	team

LEERDOELEN 

•	 inleven	in	gevoelens	en	ervaringen	van	
anderen	(kerndoel	34)

•	 experimenteren	met	geluid	en	klanken	
(kerndoel	42)	

•	 verzinnen,	maken	en	uitproberen	(kerndoel	45)

•	 muziek	gebruiken	om	er	gevoelens	en	
ervaringen	mee	uit	te	drukken	(kerndoel	54)

5 Uitwerken	-	Experimenteren	
hoe	je	muziek	kunt	maken

4 Verzinnen	-	Lees	het	verhaal	
en	verzin	met	de	inleefkaart

7 Presenteren	-	Samen	het	
verhaal	laten	leven	met	muziek

1 Inleiding	-	Welke	functies	heeft	
muziek?

Leerlingen ontdekken verschillende functies van muziek. Ze ontwerpen 
muziek bij een verhaal en laten het verhaal zo leven.

Muzikaal verhaal
in samenwerking met Expertisecentrum W&T Zuid-Holland en Prinses Maximaschool

90	min focus	op
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6 Maken en testen -	Verzin	een	
muziekstuk	bij	het	verhaal

2 Ontwerpvraag	-	Hoe	kun	je	een	
verhaal	laten	leven	met	muziek?

5

3 Energizer -	Actief	met	
muzikale	tongbrekers

15

bovenbouw

middenbouw

onderbouw



VOORBEREIDING 

•	 Stem	af	met	de	ouder,	vrijwilliger	of	externe.	Deze	heeft	een	centrale	rol	bij	de	groene	teksten.

•	 Stel	teams	samen	van	drie	leerlingen.	

•	 Kies	en	print	een	verhaal	uit	de	bijlage.	Verdeel	het	verhaal	 in	net	zoveel	stukken	als	 je	 teams	hebt	en	
nummer	ze.	Kopieer	dit	genummerde	verhaal	voor	elk	team.	Omcirkel	bij	elk	verhaal	een	ander	nummer.	
Tip!	Neem	een	eigen	(kort)	verhaal	dat	aansluit	bij	je	onderwijsaanbod.	

•	 Print	zoveel	inleefkaarten	als	je	teams	hebt.

•	 Kies	in	de	inleiding	tussen	optie	1	en	optie	2.	Bij	optie	1	kies	je	twee	tot	drie	geluidsfragmenten	om	te	laten	
horen	in	de	les.	Zorg	dat	de	fragmenten	verschillende	emoties	en	verhalen	oproepen.	Nog	veel	leuker:	
neem	je	eigen	instrument	mee	en	speel	of	zing	zelf.	Of	laat	geluidsfragmenten	horen	van	jouw	muziek.

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

•	 Vertel	zoveel	mogelijk	en	met	enthousiasme	vanuit	je	eigen	ervaring.	Kies	voorbeelden	uit	de	praktijk	die	
aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	de	leerlingen.

•	 Bedenk	vooraf	wat	moeilijke	woorden	kunnen	zijn	(vaktermen,	jargon).	Gebruik	deze	wel,	maar	zorg	dat	
je	eenvoudige	alternatieven,	concrete	voorbeelden	of	een	uitleg	beschikbaar	hebt.

•	 Gebruik	veel	beeldmateriaal	en	echte	materialen	om	te	bekijken,	voelen	en	uitproberen.

•	 Help	leerlingen	door	vragen	te	stellen.	Laat	ze	zo	zelf	een	stap	verder	komen.	

Lesbeschrijving	

1 INLEIDING

Muziek heeft verschillende functies

Stel	 jezelf	 voor.	Vertel	de	 leerlingen	dat	ze	vandaag	zelf	een	
muziekstuk	 bij	 een	 verhaal	 gaan	 ontwerpen	 en	 dat	 jij	 hen	
daarbij	kunt	helpen.	Vertel	kort	wat	jij	met	muziek	doet	en	geef	
kinderen	de	gelegenheid	om	daar	wat	vragen	over	te	stellen.	

Wat	 weten	 de	 leerlingen	 van	 de	 functie	 van	 muziek?	 Waar	
en	wanneer	hoor	je	allemaal	muziek?	Wat	kan	muziek	met	je	
doen?	De	volgende	informatie	kan	 je	helpen	bij	het	gesprek.	
Gebruik	 vooral	 je	 eigen	 voorbeelden.	 Tip!	 Maak	 tijdens	 het	
gesprek	een	woordweb	op	het	bord.

Alles	 aan	 de	 orde	 laten	 komen	 is	 niet	 nodig.	 Ga	 in	 op		
onderwerpen	waar	de	leerlingen	mee	komen.	Voor	een	logisch	
verloop	van	de	les	is	het	wel	handig	om	de	laatste	bullet	over	
muziek	bij	films	aan	bod	te	laten	komen.

•	 Hoor	 je	muziek	bij	het	sporten?	Denk	aan	het	zingen	van	
het	 Wilhelmus	 voor	 een	 voetbalwedstrijd.	 Dat	 geeft	 een	
sterk	gevoel	van	we	gaan	dit	samen	doen.	Hebben	jullie	een	
yell	bij	het	sporten?

•	 Hoor	je	muziek	in	winkels?	Uit	onderzoek	blijkt	dat	muziek	in	een	winkel	ervoor	kan	zorgen	dat	mensen	
méér	kopen.

•	 Hoor	je	muziek	op	school	bij	het	leren?	Denk	maar	eens	aan	alle	rijmpjes	en	liedjes	als	je	kleuter	bent.	Iets	
onthouden	of	leren	gaat	vaak	beter	met	muziek.	Leer	je	nu	in	de	klas	iets	met	muziek?

•	 Hoor	je	muziek	bij	een	bruiloft of begrafenis?	Muziek	kan	je	een	bepaald	gevoel	geven:	blij	of	verdrietig.	
Het	kan	een	emotie	versterken	of	juist	zorgen	voor	wat	steun.

•	 Hoor	je	muziek	in	de	natuur?	Fluitende	vogeltjes	geven	mensen	vaak	een	veilig	gevoel.	Dat	gevoel	is	heel	
vroeger	bij	mensen	ontstaan.	Als	de	vogeltjes	gingen	fluiten,	dan	was	het	mooi	weer,	dan	ging	het	goed	
en	kon	alles	op	het	land	groeien.

•	 Hoor	 je	muziek	bij	films?	Vroeger	had	je	nog	geen	geluid	bij	films.	Dat	noem	je	stomme	films.	Heb	je	
weleens	het	geluid	uitgezet	tijdens	een	spannende	film?	Veel	minder	spannend!
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Optie 1 - Muziek kan een verhaal laten leven

Muziek	 roept	 emoties	 en	 verhalen	 op.	 Muziek	 kan	 je	 een	
bepaald	gevoel	geven	en	het	kan	een	verhaal	vertellen.

Geef	 kinderen	 de	 opdracht	 om	 tijdens	 de	 gekozen	
geluidsfragmenten	na	 te	denken	over	hoe	ze	zich	voelen	en	
wat	voor	verhaal	ze	bij	de	muziek	vinden	passen.	Ze	kunnen	
dit	 tijdens	het	 fragment	noteren,	bijvoorbeeld	op	wisbordjes.	
Ga	met	de	leerlingen	in	gesprek	en	vraag	na	elk	fragment	een	
aantal	kinderen	om	hun	ideeën.

Optie 2 - Muziek heeft invloed op een verhaal

Muziek	is	belangrijk	bij	een	verhaal	of	beeld.	Het	kan	je	verhaal	laten	leven	en	versterken.	En	het	kan	er	ook	
ineens	een	heel	ander	verhaal	van	maken.

Laat	dit	 filmpje	zien,	waarbij	 je	 in	 vijf	muziekfragmenten	bij	hetzelfde	beeld	een	heel	 ander	 verhaal	 kunt	
bedenken:	https://www.youtube.com/watch?v=3GcLF1yvIfI.	Je	kunt	ook	zelf	muziek	maken	bij	een	fragment.

Zet	het	filmpje	na	elk	fragment	even	stil	en	ga	in	gesprek	met	de	leerlingen	over	het	verhaal	bij	dat	fragment.	
Wat	voor	verhaal/film	zou	bij	deze	muziek	kunnen	horen?

2 ONTWERPVRAAG

Het	is	dus	belangrijk	om	goed	te	kijken	naar	het	verhaal	dat	je	wilt	vertellen,	om	het	goed	met	muziek	te	
kunnen	versterken.	Daarmee	gaan	we	vandaag	aan	de	slag.	

Lees	het	verhaal	voor.	We	werken	in	teams.	Elk	team	krijgt	een	stukje	van	het	verhaal.	Aan	het	eind	van	de	les	
maakt	elk	team	bij	zijn	stukje	verhaal	muziek.	Introduceer	de	ontwerpvraag:	

Hoe kunnen we het verhaal laten leven met muziek?

Bespreek	kort	belangrijke	tips	voor	het	verzinnen:

•	 Teken zoveel mogelijk;	een	tekening	samen	met	woorden	maakt	een	idee	duidelijk.

•	 Denk alle kanten op;	bedenk	zoveel	mogelijk	verschillende	ideeën.

•	 Alles mag;	verzin	vooral	ook	gekke,	wilde	en	onmogelijke	ideeën.	

3 ENERGIZER - MUZIKALE TONGBREKERS

Een	 energizer	 helpt	 je	 alle	 kanten	 op	 denken.	 Laat	 de	 bijlage	 ‘muzikale	
tongbrekers’	zien.	Of	teken	zelf	negen	dingen	die	geluid	maken	op	het	bord.	Wijs	
de	afbeeldingen	aan.	De	leerlingen	maken	het	geluid	dat	bij	de	afbeelding	hoort.	
Varieer!	Doe	het	langzaam,	snel,	één	voor	één	en	kris	kras.

4 VERZINNEN - INLEEFKAART

Geef	elk	team	het	verhaal	en	een	inleefkaart.	Een	inleefkaart	helpt	om	je	 in	te	 leven.	Vraag	de	teams	om	
na	te	denken	over	de	personen,	gebeurtenissen,	gevoelens	en	sfeer	in	hun	stuk	tekst	(met	het	omcirkelde	
nummer).	Wat	hoort	daarbij?	Laat	de	leerlingen	dit	op	de	inleefkaart	tekenen	en	schrijven.	Niet	alles	is	van	
toepassing,	maar	stimuleer	leerlingen	om	de	rest	van	het	verhaal	en	hun	verbeelding	te	gebruiken	om	zoveel	
mogelijk	in	te	vullen.	Leerlingen	mogen	meerdere	ideeën	in	elk	van	de	vakken	invullen,	hoe	meer	hoe	beter.

Loop	rond	en	stel	de	teams	vragen	om	ze	op	weg	te	helpen.	Stimuleer	ze	om	veel	te	tekenen.

kikker fietsbel bij

auto vogel ziekenauto
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5 UITWERKEN - EXPERIMENTEREN

Bespreek	kort	hoe	je	geluiden	zou	kunnen	
maken	met	je	lichaam	of	met	wat	er	in	de	
omgeving	is.	Zie	kader	voor	inspiratie.		

Spreek	 een	 aantal	 regels	 voor	 het	
experimenteren	af:	

•	 Blijf	zoveel	mogelijk	bij	je	eigen	team

•	 Maak	elk	geluid	kort.	Laat	pauzes	vallen,	
zodat	andere	 teams	hun	geluiden	ook	
kunnen	horen.	

•	 Maak	geen	hele	harde	geluiden.	

Laat	de	 teams	experimenteren.	Wat	voor	
geluiden	 kunnen	 ze	 maken?	 Hoe	 klinkt	
dat?	 Wat	 voelen	 ze	 erbij?	 Waar	 moeten	
ze	aan	denken?	Vraag	de	 teams	om	hun	
ontdekkingen	te	noteren. 

Bespreek	na	een	minuut	of	 tien	kort	wat	
leerlingen	hebben	ontdekt.

Loop	rond	en	help	leerlingen	met	het	experimenteren	met	en	ontdekken	van	verschillende	geluiden.	Stel	
vragen,	gebruik	veel	muziektermen	en	laat	de	leerlingen	ervaren	wat	ze	betekenen.	In	een	relevante	context	
kunnen	kinderen	dit	goed	begrijpen	en	zo	breiden	ze	hun	woordenschat	en	kennis	uit.	Vraag	aandacht	voor	
zaken	die	vanuit	jouw	achtergrond	belangrijk	zijn.

Gespreksvragen

•	 Kun je variëren in toonhoogte? Lage tonen vinden we vaak spannend en groot en oud klinken. Hoge 
tonen vinden we vaak vrolijk en klein en jong klinken.

•	 Kun je variëren in tempo? Langzame klanken vinden we vaak wat droevig klinken. Snelle klanken wat 
vrolijker en opgewekt. Staccato kan licht en kort en ook zenuwachtig klinken.

•	 Kun je variëren in volume? Forte en fortissimo vinden we luid en groots klinken. Piano en pianissimo vaak 
zacht en lieflijk en klein.

6 MAKEN EN TESTEN - MUZIEKSTUK VERZINNEN

Vraag	de	 teams	om	hun	 stukje	 verhaal	 tot	 leven	 te	 brengen	met	
geluid	en	muziek.	Geef	aan	dat	ze	de	 inleefkaart	en	wat	ze	 in	de	
vorige	 stap	 hebben	 genoteerd	 kunnen	 gebruiken	 ter	 inspiratie.	
Teams	kunnen	hun	muziek	onder	de	zinnen	van	hun	stukje	verhaal	
noteren:	wanneer	en	hoe	moet	er	door	de	muziekmakers	gespeeld	
worden.	Dat	doe	je	om	het	te	onthouden	voor	later.		

Vraag	de	teams	om	te	oefenen.	Eén	 leerling	 leest	voor.	Het	 team	
maakt	de	goede	geluiden	en	muziek	op	de	juiste	plekken.	Klinkt	het	
zoals	ze	willen?	Willen	ze	nog	iets	veranderen	of	aanvullen?

Stel	 vragen	en	kijk	 samen	met	de	 leerlingen	 terug	naar	de	 inleefkaart.	Gebruik	opnieuw	zoveel	mogelijk	
muziektermen.

MUZIEK MAKEN

•	 Gebruik	je	lichaam:	fluit,	neurie,	klak	met	je	tong,	
knip	met	je	vingers,	trommel	op	je	benen,	etc.

•	 Gebruik	wat	je	aan	hebt:	beweeg	je	rits,	rammel	
je	ketting,	knip	met	je	haarspeld,	etc.

•	 Gebruik	je	omgeving:	wrijf	over	ribbels,	tik	tegen	
iets	aan,	doe	een	la	of	deur	open	en	dicht,	etc.

•	 Wees	creatief	en	zoek	nieuwe	geluiden:	blaas,	
tokkel,	schud,	wrijf,	kraak,	scheur,	etc

•	 Eventueel	kun	je	hier	zelfgemaakte	
muziekinstrumenten	gebruiken.	Echte	
instrumenten	kan	ook,	maar	die	produceren	
over	het	algemeen	meer	geluid,	waardoor	de	
verschillende	teams	sneller	last	van	elkaar	hebben.
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OUDERS

•	 muzikant

•	 muziekleraar

•	 dirigent	of	componist

•	 diskjockey	of	producer

•	 muziekinstrumentenmaker

•	 muziekjournalist

•	 muziektherapeut

Deze ontwerples is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple

SAMEN IN DE KLAS 

Scholen	hebben	met	ouders	prachtige	expertise	
en	 inspiratie	 in	 huis.	 Ga	 de	 samenwerking	 aan!	
Samen	in	de	klas	moedigt	scholen	aan	om	ouders	
vanuit	hun	passie	te	laten	bijdragen	aan	onderwijs	
in	W&T.	Voor	kinderen	heel	waardevol	om	binnen	
een	échte	context	te	werken.	Het	doet	ertoe.

Samen in de klas is een initiatief van De Haagse Scholen, 
Librijn, Lucas Onderwijs, Stichting Montessori Onderwijs 
Zuid-Holland, Stichting Panta Rhei, Stichting Vrienden van 
de Delftse Montessorischool en ontwerpbureau Meeple. 
Samen in de klas wordt mede gefinancierd door EWTZH.

7 PRESENTEREN

We	gaan	het	hele	verhaal	laten	leven!	Oefen	eerst	een	keer	met	de	hele	klas:	de	generale	repetitie.	Lees	het	
verhaal	rustig	en	langzaam	voor.	Elk	team	zorgt	op	het	juiste	moment	voor	ondersteunende	muziek.	Daarna	
doen	jullie	het	nog	eens	voor	het	echt.	Tip!	Neem	het	concert	op,	zodat	je	het	later	kunt	terug	luisteren.

Bedank	de	leerlingen	voor	hun	ideeën	en	bespreek	een	aantal	interessante	muzikale	oplossingen	die	je	hebt	
gehoord	en	gezien.	Vul	eventueel	aan	wat	je	in	je	eigen	werk	met	deze	resultaten	zou	kunnen	doen.

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Sluit	aan	bij	leerstof	over	het	oor	en/of	geluid.	Wat	weten	de	leerlingen	van	muziek	en	geluid?	Hoe	
werkt	geluid	eigenlijk?	Voer	proefjes	rond	het	 thema	geluid	uit.	Dit	filmpje	maakt	het	 trillen	van	
lucht	zichtbaar:	http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_428323.	

•	 Zoek	op	‘de	geluidenjager’	voor	meer	experimenten	en	filmpjes	over	geluiden.

•	 Experimenteer	en	maak	met	de	leerlingen	DIY	muziekinstrumenten.	https://www.pinterest.com/
samenindeklas/muziek/

Achteraf

•	 Gebruik	het	resultaat	voor	een	optreden.

•	 Wat	zou	je	nog	meer	met	muziek	kunnen	verbeteren?	Hoe	kun	je	[bepaalde	lesstof]	beter	onthouden	
d.m.v.	muziek?

TU Delft & Meeple
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