
                                     
Zingen bij het Leerorkest  
Een doorkijkje 
 
 
Inleiding 
Het Leerorkest is een innovatief muziekeducatie programma dat basisschoolkinderen de kans geeft  een muzikale 
ontwikkeling door te maken en een muziekinstrument te leren bespelen. Al na een aantal lessen spelen de kinderen in 
een beginnersorkest. 
Het starttraject bestaat uit keuzelessen op alle instrumenten en instrumentale lessen in de eigen instrumentgroep. 
In iedere les komt aan bod: 

- Instrumentale ontwikkeling 
- Omgang met het instrument 
- Zingen (leerorkestliedjes, nieuwe liedjes, instructieliedjes) 
- Oefenen van orkestpartijen + aanleren notenschrift 
- Gehoortraining + luistervragen 

Zie het Vademecum Leerorkestles op de website www.orkestindeklas.nl. 
 
Beginsituatie 
De kinderen hebben al een aantal weken kennismakingslessen gehad op alle 14 verschillende instrumenten van het 
symfonieorkest. Vandaag is de eerste les in hun eigen instrumentgroep op het instrument van hun keuze. In deze groep 
zullen de kinderen 4 jaar lang geïntegreerd instrumentaal en algemeen muzikaal muziekonderwijs krijgen. 
Onderstaand doorkijkje gaat over hoe het zingen wordt geïntegreerd in de instrumentale Leerorkestles. 
 
Juf Annemarie heeft alle violen al gestemd en wel klaargelegd. Na binnenkomst wordt het liedje ‘Wie ben jij ? Kom er 
lekker bij. Ga maar staan en roep je naam’ ‘Ik ben…..’met elkaar gezongen. Na elke naam volgt: ‘hela hela hola’ en begint 
het lied opnieuw net zolang tot iedereen een beurt heeft gehad. Het is een kennismakingsliedje waarbij ieder kind apart 
zijn naam noemt. Zodoende kan ieder kind verweven in een liedje zichzelf voorstellen aan de nieuwe groep, zie ook het 
filmpje ‘Wie ben jij?’ op www.orkestindeklas.nl. 
 
Hierna wil de juf vanaf de 1e les op een speelse manier aandacht geven aan de juiste speelhouding. Ze zingt voor en alle 
kinderen zingen na op één toonhoogte: ‘Voeten op de vloer’ een toontje hoger ‘Puntje van de stoel’ en weer een toon 
hoger ‘Maak je rug maar recht’ en nog een toon hoger ‘Handen op je knie’, (op so, la, ti, do). Dit instructieliedje wordt nog 
een keer herhaald. Nu begint juf Annemarie een toontje hoger. De kinderen zijn er hierna helemaal klaar voor, zie ook het 
filmpje ‘instructieliedje Handboek’ op www.orkestindeklas.nl. 
 
De juf tokkelt 4 x één snaar voor, en de kinderen tokkelen allemaal tegelijkertijd dezelfde snaar na. Dit wordt net zo lang 
herhaald tot dat iedereen op gehoor de juiste snaar heeft gevonden. Hierna volgt een andere snaar,  totdat alle snaren 
aan de beurt zijn geweest. In stap 2 worden er 2 verschillende snaren bv D-D-A-A voor getokkeld en na getokkeld. Bij Stap 
3 mag een kind een snaarcombinatie bedenken, die iedereen na tokkelt. Bij stap 4 zingt de juf de snaren voor (bv A-D-A-
A), de kinderen zingen na, en vervolgens zoeken ze de juiste snaren op op de viool. Tot slot tokkelen alle kinderen de D-
snaar als grondtoon van een liedje. Bij deze grondtoon zingen de kinderen een aantal liedjes: ‘Olifantje in het bos’ en 
‘Vader Jacob’. Ieder kind dat nog een liedje weet mag dit noemen en wordt in D met elkaar gezongen begeleid door de 
tokkel D. De groep wordt in tweeën gesplitst, de ene helft tokkelt de D en de andere de A. Ook wordt het ritme van de 
tokkelbourdon gevarieerd. Hiervoor wordt het ritme van de eerste orkestpartij genomen. 
 
De stok wordt uit de koffer gehaald. Het instructieliedje ‘Span de paardenharen, span de stok, mee met de wijzers van de 
klok’ wordt gezongen terwijl juf Annemarie voordoet wat er wordt gezongen. Tijdens het zingen draaien de kinderen de 
haren aan van de strijkstok.  Nadat centraal is voorgedaan hoe de strijkstok moet worden vastgehouden doet juf 
Annemarie een kort rondje langs alle handen.  Het lied ‘In de soep roeren’  wordt gezongen. Tijdens dit lied draaien de 
kinderen de stok in het rond alsof ze in de soep roeren. Hiermee oefenen de kinderen het op de juiste manier vasthouden 
van de strijkstok.  
 
De groep oefent allemaal tegelijk voor zichzelf het strijken van de E-snaar.  Als dit een beetje gaat oefent iedereen 
tegelijkertijd voor zichzelf het strijken van de G-snaar. Hierna geeft de juf hoog en laag aan met de hand in de lucht en de 
kinderen spelen of de G-snaar of de E-snaar. 
Ter afsluiting strijkt de juf de D-snaar en tokkelen de kinderen de D-snaar. Iedereen zingt het liedje ‘Olifantje in het bos’ .  
 
Liedjes uit deze les zijn te vinden op www.orkestindeklas.nl Op deze site zijn nog meer instructieliedjes te vinden en 
voorbeelden van lessituaties waarbij zang en spel worden geïntegreerd.  
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