
Lesopbouw	  met	  voorbeeld	  

	  

Leskern	  
Dit	  onderdeel	   neemt	  de	  meeste	   tijd	   in	  beslag.	  Hier	  worden	  nieuwe	  kennis	   en	   vaardigheden	  geïntroduceerd,	  
geoefend	  en	  gerelateerd	  aan	  oude	  kennis.	  Afwisseling	  in	  werkvormen	  helpt	  de	  kinderen	  gefocust	  te	  blijven	  op	  
de	  les,	  en	  spreekt	  meerdere	  kinderen	  aan.	  Ieder	  kind	  heeft	  een	  andere	  manier	  van	  leren	  die	  voor	  hem	  optimaal	  
is.	  	  

Afronding	  
Dit	   gedeelte	   herhaalt	   de	   inhoud	   van	   de	   les.	   Dat	   kan	   op	   verschillende	   manieren:	   Mondeling	   herhaling	   (wat	  
hebben	   we	   vandaag	   gedaan,	   wat	   hebben	   we	   vandaag	   geleerd?).	   Door	   een	   quiz	   of	   een	   spelletje.	   Door	   het	  
gebruiken	  van	  nieuwe	  vaardigheden	  binnen	  een	  andere	  bekende	   situatie	   (transfer	   kan	  plaats	   vinden).	  Het	   is	  
leuk	  voor	  de	  kinderen	  om	  de	  les	  te	  eindigen	  met	  iets	  wat	  ze	  kunnen,	  of	  leuk	  vinden!	  Het	  laatste	  gedeelte	  van	  
de	  les	  blijft	  dan	  vaak	  langer	  hangen!	  

Start	  van	  de	  les	  
Het	  is	  handig	  om	  een	  vast	  ritueel	  te	  maken	  van	  het	  begin	  van	  de	  les,	  zodat	  de	  kinderen	  weten	  wanneer	  de	  les	  
echt	  begint.	  Als	  de	  kinderen	  rustig	  en	  gefocust	  naar	  de	  les	  komen,	  kan	  je	  sneller	  aan	  de	  slag	  en	  is	  de	  aandacht	  	  
en	  de	  concentratie	  bij	  de	  kinderen	  groter.	  Een	  manier	  om	  een	  goede	  start	  van	  de	  les	  te	  creëren,	  is	  ieder	  kind	  
een	   hand	   te	   geven,	   en	   oogcontact	   te	   maken	   met	   het	   kind.	   De	   kinderen	   gaan	   zich	   zo	   gezien	   voelen	   en	   er	  
ontstaat	  een	  beter	  contact	  tussen	  docent	  en	  kind.	  Een	  naamspelletje	  voor	  de	  eerste	  lessen	  is	  goed	  te	  gebruiken	  
als	  onderdeel	   van	  de	  warming-‐up	  om	  kennis	  met	  elkaar	   te	  maken.	   Een	  warming-‐up	  dat	  een	  goed	  gevoel	   en	  
sfeer	  creëert	  in	  de	  groep,	  is	  belangrijk	  voor	  het	  leervermogen	  van	  de	  kinderen	  en	  voor	  het	  zich	  veilig	  voelen	  in	  
de	  groep.	  

	   	  



Voorbeeld	  lesopbouw	  
	  

Bariton	  les	  

Lesdoelen:	  

Nieuwe	  lesdoelen	  voor	  deze	  les:	  
- Leerlingen	  kunnen	  alleen	  een	  stuk	  voorspelen	  voor	  de	  groep.	  
- Leerlingen	  kunnen	  zelfstandig	  noten	  van	  Celebration	  uitzoeken	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  

grepentabel.	  
- Leerlingen	  kunnen	  Celebration	  spelen	  door	  het	  lezen	  van	  echte	  notatie.	  
- Leerlingen	  kunnen	  de	  riff	  uit	  Celebration	  spelen	  op	  de	  juiste	  plekken	  met	  de	  CD.	  
- Herhalende	  lesdoelen	  voor	  deze	  les:	  
- Leerlingen	  kunnen	  exacte	  noten	  naspelen	  op	  het	  mondstuk	  en	  toonreeksen	  naspelen	  op	  het	  

instrument,	  individueel	  en	  met	  de	  groep.	  
- Leerlingen	  kunnen	  het	  refrein	  van	  `Celebration´	  op	  gehoor	  spelen.	  
- Leerlingen	  kunnen	  ´First	  you	  make	  your	  fingers	  click´zingen	  met	  bijhorende	  bodypercussion.	  
Wat/Tijd	   Hoe	   Waarom	   Evaluatie	  

	  
Binnenkomen	  +	  
Praten	  
5	  min	  

Leerlingen	  welkom	  heten	  bij	  het	  
begin	  van	  de	  les,	  iedere	  leerling	  
een	  hand	  geven.	  Elke	  leerling	  
vertelt	  kort	  hoe	  hij/zij	  het	  vindt	  
om	  het	  instrument	  thuis	  te	  
hebben,	  wat	  ze	  ermee	  hebben	  
gedaan,	  wat	  de	  ouders	  vinden,	  of	  
er	  problemen	  zijn	  (buren,	  
meebrengen	  naar	  school	  enz.)	  

Leerlingen	  voelen	  zich	  
gezien	  door	  de	  docent.	  
Instrumenten	  zijn	  
uitgedeeld	  en	  mee	  naar	  huis	  
genomen.	  Gesprek	  is	  
belangrijk	  om	  erachter	  te	  
komen	  hoe	  de	  leerlingen	  dit	  
ervaren,	  en	  wat	  ze	  ermee	  
hebben	  gedaan.	  Zijn	  daar	  
problemen	  mee,	  kunnen	  ze	  
snel	  worden	  opgelost.	  

Goed	  om	  erachter	  te	  komen	  hoe	  het	  
gaat	  met	  de	  instrumenten	  thuis.	  
Sommige	  leerlingen	  hebben	  geoefend.	  
A.	  had	  problemen	  om	  het	  instrument	  op	  
de	  fiets	  mee	  te	  nemen	  naar	  school	  
(moet	  ik	  bespreken	  met	  de	  leerkracht!)	  
Meerdere	  leerlingen	  zijn	  bang	  dat	  de	  
buren	  gaan	  klagen	  –	  ik	  heb	  ze	  verteld	  
dat	  ze	  afspraken	  met	  de	  buren	  kunnen	  
maken	  om	  op	  vaste	  tijden	  te	  oefenen,	  
en	  niet	  te	  lang	  (15	  min	  per	  dag)	  



Warming-‐up:	  
Mondstuk	  en	  
instrument	  
10	  min	  

Leerlingen	  pakken	  zelfstandig	  
hun	  instrumenten	  uit.	  Voor-‐	  en	  
nadoen	  op	  mondstukken	  in	  een	  
4/4	  beat	  –	  docent	  speelt	  korte	  
motieven	  /	  enkele	  tonen	  en	  
ritmes	  voor.	  De	  leerlingen	  spelen	  
ze	  tutti	  na.	  Dit	  gebeurt	  zonder	  
veel	  te	  praten,	  non-‐verbaal	  
aangegeven.	  Indien	  nodig	  
worden	  ze	  gecorrigeerd	  op	  hun	  
houding	  (voeten	  goed	  op	  de	  
grond,	  goed	  rechtop	  zitten,	  geen	  
bolle	  wangen).	  Leerlingen	  spelen	  
ook	  individueel	  om	  de	  beurt	  na	  
(1	  keer).	  Daarna	  voor-‐	  en	  
naspelen	  op	  de	  instrumenten.	  
Toonmateriaal	  gebruiken	  uit	  
Celebration.	  Elke	  leerling	  krijgt	  
ook	  een	  kort	  motief	  dat	  ze	  alleen	  
naspelen.	  De	  andere	  leerlingen	  
moeten	  goed	  opletten,	  en	  
mogen	  af	  en	  toe,	  als	  de	  sfeer	  
veilig	  voelt	  voor	  diegene	  die	  
speelt,	  helpen	  /	  commentaar	  
geven	  /meeluisteren	  (klopte	  het	  
motiefje,	  was	  de	  toon	  te	  hoog	  of	  
te	  laag?)	  

leerlingen	  raken	  ingespeeld,	  
ontwikkelen	  hun	  gehoor	  
door	  exacte	  tonen	  na	  te	  
spelen,	  leren	  luisteren	  naar	  
elkaar	  en	  feedback	  te	  
geven.	  Worden	  voorbereid	  
op	  de	  tonen	  die	  bij	  
‘Celebration’	  later	  in	  de	  les	  
voorkomen.	  De	  warming-‐up	  
heeft	  een	  herhalend	  en	  
vooruitkijkend	  karakter.	  

Warming-‐up	  gaat	  goed.	  Leerlingen	  
kennen	  de	  routine	  omdat	  we	  dit	  altijd	  
doen	  in	  het	  begin	  van	  de	  les.	  Ze	  worden	  
beter	  in	  naspelen	  –	  ook	  individueel.	  A.	  
speelt	  nog	  steeds	  veel	  te	  laag	  en	  krijgt	  in	  
dit	  deel	  van	  de	  les	  een	  kans	  om	  
gecorrigeerd	  te	  worden.	  Leerlingen	  
luisteren	  goed	  naar	  elkaar	  en	  wachten	  
op	  hun	  beurt.	  De	  sfeer	  in	  de	  groep	  voelt	  
goed	  en	  veilig	  aan.	  

	  
Leskern:	  
Individuele	  stukken	  
voorspelen	  
15	  min	  

Leerlingen	  spelen	  om	  de	  beurt	  
een	  zelfgekozen	  stuk	  voor.	  
Leerlingen.	  die	  het	  goed	  hebben	  
gedaan	  krijgen	  een	  sticker.	  De	  
luisterende	  leerlingen	  krijgen	  
gerichte	  luistervragen	  
(bijvoorbeeld:	  hoe	  vaak	  hoor	  je	  
de	  toon	  G	  in	  het	  stuk?)	  	  

Dit	  onderdeel	  van	  de	  les	  is	  
nieuw,	  maar	  nodig	  nu	  	  de	  
leerlingen	  instrumenten	  
mee	  naar	  huis	  hebben	  
gekregen.	  Leerlingen	  mogen	  
een	  zelfgekozen	  stuk	  thuis	  
oefenen	  en	  voorspelen	  in	  de	  
les.	  Ze	  krijgen	  individueel	  
feedback	  van	  de	  docent	  en	  
de	  andere	  leerlingen.	  Ze	  
worden	  betrokken	  zodat	  ze	  
actief	  meeluisteren.	  

Niet	  alle	  leerlingen.	  hebben	  een	  stuk	  
goed	  voorbereid.	  De	  meesten.	  kiezen	  
stukken	  die	  ze	  al	  goed	  kennen.	  Dit	  is	  in	  
orde.	  Alleen	  mogen	  ze	  niet	  meerdere	  
keren	  hetzelfde	  stuk	  kiezen	  als	  ze	  er	  al	  	  
een	  sticker	  voor	  hebben	  gekregen.	  Ze	  
vinden	  het	  moeilijk	  hun	  eigen	  stuk	  te	  
spelen	  nadat	  ze	  andermans	  stuk	  hebben	  
gehoord:	  De	  melodie	  blijft	  dan	  in	  het	  
hoofd	  en	  de	  leerling	  komt	  niet	  snel	  tot	  
zijn	  eigen	  melodie.	  Dit	  gebeurt	  
meerdere	  keren.	  De	  docent	  heeft	  ze	  
hier	  bewust	  van	  gemaakt	  en	  de	  
leerlingen	  begrijpen	  wat	  er	  is	  gebeurt.	  
Het	  duurt	  lang	  om	  iedereen	  te	  laten	  
voorspelen,	  vooral	  omdat	  het	  de	  eerste	  
keer	  was	  en	  het	  tot	  nu	  toe	  geen	  vast	  
onderdeel	  van	  de	  les	  was.	  Niet	  alle	  
leerlingen.	  moeten	  iedere	  keer	  
voorspelen:	  het	  kan	  van	  te	  voren	  
worden	  afgesproken	  wie	  een	  volgende	  
keer	  gaat	  spelen.	  	  



Herhalen	  van	  ref.	  +	  
aanleren	  riff	  door	  
noten	  lezen	  	  
“Celebration”	  
20	  min	  

Refrein	  herhalen	  op	  gehoor.	  
Leerlingen	  die	  het	  nog	  weten,	  
laten	  voorspelen.	  Individueel	  
krijgen	  ze	  de	  tijd	  om	  de	  riff	  in	  het	  
boek	  te	  lezen,	  eventueel	  grepen	  
en	  notennamen	  eronder	  te	  
schrijven	  (door	  op	  te	  zoeken	  in	  
hun	  grepentabel).	  Als	  ze	  
daarmee	  klaar	  zijn,	  mogen	  ze	  het	  
individueel	  oefenen.	  Leerlingen	  
die	  het	  willen,	  mogen	  individueel	  
voorspelen,	  daarna	  spelen	  we	  
het	  allemaal	  een	  aantal	  keer,	  
afwisselend	  refrein	  en	  riff.	  
Spelen	  met	  CD	  op	  de	  juiste	  
plekken,	  en	  meezingen	  van	  het	  
lied	  op	  de	  coupletten.	  	  

Leerlingen	  hebben	  het	  
refrein	  al	  geleerd	  op	  gehoor.	  
Nu	  combineren	  we	  het	  met	  
noten	  lezen	  en	  krijgen	  ze	  
tijd	  om	  individueel	  de	  
andere	  riff	  uit	  te	  zoeken,	  om	  
zelf	  te	  oefenen	  en	  elkaar	  te	  
helpen	  enz.	  Wanneer	  de	  
groep	  zelfstandig	  aan	  het	  
werk	  is,	  kan	  de	  docent	  
individuele	  leerlingen	  
helpen,	  observeren	  hoe	  ze	  
werken	  en	  zien	  wie	  het	  
begrijpen	  en	  wie	  niet.	  

Niet	  alle	  leerlingen	  weten	  het	  refrein	  op	  
gehoor	  te	  herinneren,	  dus	  is	  het	  
herhalen	  en	  het	  combineren	  met	  het	  
noten	  lezen	  nodig.	  Sommige	  leerlingen.	  
vinden	  het	  makkelijker	  om	  van	  blad	  te	  
spelen	  dan	  uit	  het	  hoofd.	  Sommigen	  
gebruiken	  	  de	  greeptabel.	  Uiteindelijk	  
hebben	  we	  het	  veel	  kunnen	  spelen	  met	  
z’n	  allen	  en	  met	  de	  CD.	  Het	  werkt	  goed,	  
en	  de	  leerlingen	  vinden	  dit	  lied	  heel	  leuk	  
Het	  meezingen	  kon	  beter,	  maar	  het	  lied	  
is	  nieuw	  voor	  iedereen,	  en	  meespelen	  
met	  de	  aandacht	  op	  de	  goede	  plekken	  
was	  belangrijker	  dan	  meezingen.	  Het	  
zingen	  kan	  in	  de	  volgende	  les	  aandacht	  
krijgen.	  

Afsluiting	  les:	  	  
“First	  you	  make	  
your	  fingers	  click”	  
herhalen	  
Zang	  +	  body	  
percussion	  
10	  min	  

Als	  de	  kinderen	  het	  nog	  steeds	  
leuk	  vinden	  kan	  je	  een	  laatste	  
keer	  ‘Celebration’	  doorspelen.	  
Instrumenten	  opruimen	  en	  
schoonmaken.	  
We	  herhalen	  het	  body	  
percussion	  patroon:	  clap–stamp-‐
slap-‐click	  totdat	  iedereen	  het	  
goed	  heeft	  –	  variëren	  met	  het	  
tempo,	  eventueel	  ook	  in	  slow	  
motion	  doen.	  Daarna	  zingen	  we	  
het	  lied	  een	  keer	  zonder	  
bewegingen.	  Combineren	  van	  
body	  percussion	  met	  ritme	  en	  
zingen.	  	  

Het	  lied	  met	  het	  body	  
percussion	  patroon	  is	  best	  
ingewikkeld,	  maar	  ze	  
hebben	  het	  over	  meerdere	  
lessen	  geleerd.	  Nu	  is	  het	  
lang	  geleden	  dat	  we	  dit	  
deden	  in	  de	  les,	  dus	  tijd	  
voor	  herhaling.	  Om	  de	  les	  af	  
te	  ronden	  met	  iets	  dat	  ze	  
leuk	  vinden	  en	  goed	  
kunnen.	  

A.	  heeft	  dit	  lied	  niet	  eerder	  geleerd,	  
voor	  hem	  is	  het	  dus	  een	  uitdaging.	  De	  
andere	  leerlingen	  pakken	  het	  lied	  weer	  
snel	  op.	  Er	  is	  wat	  moeite	  met	  het	  body	  
percussion	  ritme	  en	  de	  volgorde	  in	  het	  
begin.	  Leerlingen	  zijn	  enthousiast	  en	  
gaan	  met	  een	  goed	  gevoel	  uit	  de	  les.	  	  

	  
	  

 


