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De warming up 
Ik start bijna iedere les met een warming up om zo de conditie te bereiken in de groep die ik 
nodig heb om mijn doelen te bereiken. Dit geldt zowel voor AMV-achtige lessen, 
instrumentale lessen als voor koor- of orkestrepetities.   
Onze warming up bestond uit:  

• Kleine voor- en nazing fragmentjes met kleine teksten die opdrachten bevatten zoals: 
Zing mij na op de juiste toon, ga maar allemaal staan, laat je handen wiebelen, stamp 
maar met je voeten, doe je mond goed open, etc. Het voor en nazingen doe je wel in 
het tempo, laat geen gaten vallen, dus 4 tellen voorzingen, 4 tellen nazingen. 

Voor elke situatie is wel iets te bedenken. Gewenste situaties kun je versterken, zoals 
een mooie  toon zingen. Ongewenste situaties kun je ombuigen, zoals storend gedrag 
of ongeïnteresseerde houding bij kinderen. Wat je wilt veranderen of corrigeren pak je 
zo op een positieve manier aan. 

• Door deze manier van werken praat je minder en zing je meer, zodoende praten ook de 
kinderen minder en zingen ze meer. 

• We hebben een kort namen zang spelletje gedaan. 
 
 

 
 
Kinderen worden uitgedaagd om heel even alleen te zingen, ze krijgen meteen een 
positieve reactie omdat de hele groep antwoord met een welkom. Dit liedje kan zo een 
bijdrage leveren aan een positieve sfeer in de klas, ieder kind voelt zich gekend, je 
gaat snel door de namen heen en … er wordt gezongen. 
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One takita one two: Een ritme dat opgezegd wordt om vervolgens te vertalen naar 
klappen met handen en op knieën.  

 

 
Mogelijke volgorde van instudering: 
1 leer de vier zinnetjes aan, voor- en nazeggen (wel met een “actieve” spreekstem) 
2 Zeg het ritme en gebruik daarbij body percussion. Elke tel klap je in je handen,         
elk takita ritme sla je op je knieën. 
3 Je  zegt het ritme niet meer, maar je klapt/slaat het alleen nog maar. 
4 Kinderen pakken hun instrument en kunnen een hoge en een lage toon spelen.  Het 
tellen speel je op een hoge toon, de takita speel je op een lage toon. Als variatie kun je 
dit ook omdraaien, de tel speel je dan op een lage toon en de takita op een hoge. Een 
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andere variatie is dat je de groep in 2 delen splits, de ene helft speelt hoog laag, de 
andere helft laag hoog. Nog een variant is dat de kinderen zelf mogen beslissen voor 
welk onderdeel ze de hoge of de lage toon gebruiken. 
One takita is een oefening in expressie (pittig en ritmisch uitspreken van de tekst), een 
oefening in staccato spel ( bij de instrumentale variant), een oefening in samenspel. 
Verder is het een kennismaking en uitvoering van complexere, voor ons ongebruikelijke, 

avontuurlijke  ritmes.  
 

Du ba di: Deze activiteit is een eerste oefening in partituur lezen. De kinderen vormen 
samen de partituur. Mochten kinderen al begrijpen hoe het notenschrift in elkaar zit, 
het kunnen volgen van de noten is nog een heel andere kunde. We zitten in een kring 
en de leerlingen mogen beslissen of ze zitten, staan, of achter de stoel gaan staan. 

Zit je, dan ben je 1 
Sta je, dan ben je 1,2 
Sta je achter de stoel, dan ben je 1,2,3 
Je gaat de kring af en de getallen worden opgezegd, in de volgende stap wijs je de leerlingen 
niet meer aan, maar moeten ze zelf volgen waar we zijn. 
Als dit makkelijk gaat, veranderen we de getallen in klappen. 
Zit je, dan klap je 1 keer 
Sta je, dan klap je 2 keer 
Sta je achter de stoel, dan klap je 3 keer 
 
Een volgende stap is de verandering in toonhoogte en de tekst in du ba di. 
 
Zit je, dan ben je du 
Sta je, dan ben je du ba 
Sta je achter de stoel, dan ben je du ba di 
 

 
Na een rondje mag iedereen steeds opnieuw besluiten of hij zit, staat of achter de stoel staat, 
zodat het stuk steeds anders klinkt. 
Als het goed gaat is deze 2-stemmig uit te voeren, de halve kringt zingt linksom de 
“partituur”, de andere helft zingt rechtsom. 
 
In een volgende stap kun je hetzelfde met muziekinstrumenten doen. Zitten is dan bv. 1 
staccato toon, staan is 2 staccato tonen en achter de stoel staan is dan bv. 3 staccato tonen. 
Je zou ook een verdeling kunnen maken in laag midden en hoog. 
Dit spel is niet zondermeer met alle instrumenten uit te voeren. Zo kunnen keyboard spelers 
nooit achter een stoel staan en cellisten moeten blijven zitten. Je kunt het spel steeds 
aanpassen aan de lessituatie.    
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We zongen 1-121-12321-1234321, ook hebben en we deze in canon gedaan.  
 

 
 

 
Aan deze oefening zijn meerdere doelen te hangen. 

 
-Prettige zang activiteit, plezier in muziek. 
-Muzikale/vocale  ontwikkeling. 
-Concentratie bevordering, tel spel.  
-Luisteroefening, als de laatste kinderen de canon zingen, blijven de eersten luisteren.  
-Respect, Zie vorige punt, je luistert naar elkaar. 

 
Als je leerlingen 5 tonen kunnen spelen is deze oefening instrumentaal uit te voeren, 
uiteraard ook in canon.  Bij de canon is de volgende inzet steeds als de vorige groep 
begint bij 121. 

 
 

  
Zingen tijdens de instrumentale groepsles 

Zingen is belangrijk voor je muzikale en vocale ontwikkeling, maar het kan ook heel 
functioneel zijn voor de instrumentale groepsles. 

-Zingen kan neuzen in dezelfde richting krijgen. 
-Zingen kan rust en daarmee orde brengen. 
-Met die orde verbeter je je organisatie in je groepsles.   
-Met zingen kunnen technische problemen aangepakt worden. 

 
Kortom, zingen kan een sterk hulpmiddel zijn om een goede basis te leggen voor een 
gestructureerde les met goede orde en concentratie.  
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• In de functie liedjes die we behandeld hebben kwamen 2 functies naar voren. 

 
-Liedjes om specifieke gedragingen met het instrument aan te leren of te verbeteren  - 
-(in- en uitpakken, strijkstok spannen, rust na overmatig veel blazen met duizeligheid 
als gevolg etc.). 
-Liedjes om je liefde voor je instrument uit te dragen. 

 
Er zijn natuurlijk nog meer categorieën te bedenken. 
Probeer  zelf eens je functieliedjes te maken. 
De liedjes die we gezongen hebben zijn terug te vinden in de powerpoint presentatie. 
 

-Bepaal eerst wat de hindernis is die je tegenkomt in de les. 
-Bedenk wat je opgelost wil hebben. 
-Maak een tekstje en een melodietje. 
-Maak gerust gebruik van bestaande liedjes. 
-Je liedje hoeft echt geen opus nummer te worden. 
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Tekstimprovisatie: 

 
Zelf tekstjes bedenken is voor de één makkelijker dan voor de ander. Echter, oefening baart 
kunst. Onderstaande melodie bestaat uit 4 zinnetjes, we hebben als oefening om de beurt een 
tekst geïmproviseerd op de gegeven melodie. Het levert leuke verassende zinnetjes op. 
Het improviseren van teksten kan erg handig zijn om snel iets voor elkaar te krijgen in je 
groep zoals eerder beschreven.   
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Kumatifata 
 
Tot slot hebben we tijdens deze studieochtend het liedje Kumatifata gezongen. 
Dit deden we uit ons hoofd, waardoor er geen discussie ontstond wie welke partij zou zingen. 
Achter elkaar heeft iedereen alle drie de partijen gezongen via de voorzang nazang methode. 
Het liedje nodigt uit tot dansen, dat hebben we dan ook gedaan. 
Laat bij voorkeur de kinderen bedenken hoe er op gedanst kan worden. Zij weten dat vaak 
beter dan wij. 
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En dan nog 

• kinderen die veel zingen zijn vaak handiger op een muziekinstrument. Kinderen die 
een muziekinstrument bespelen, zingen vaak beter. Kortom, de verbinding tussen zang 
en instrumentaal musiceren kunnen we benutten. 

• Omdat non-verbaal werken een belangrijke plek inneemt in mijn lessen, leren de 
kinderen automatisch om goed te kijken. Hoe minder woorden je gebruikt, hoe 
rustiger de kinderen zijn. Hoe meer je je lichaamstaal inzet, hoe beter de kinderen naar 
je kijken. Mijn basale opmerking in veel lessen is dan ook: “als je kijkt, doe je het 
goed in mijn les”. 

• Als er meerdere docenten en/of dirigent betrokken zijn tijdens een activiteit, is het 
belangrijk voor de kinderen helder te houden wie de leiding heeft. Dat kan prima 
afgewisseld worden, maar als een dirigent actief is en tegelijkertijd is een docent wat 
aan het uitleggen aan een kind, dan wordt het onduidelijk voor de kinderen welke 
meester/juf de leiding heeft en wordt er wanorde in de hand gewerkt. 

• Weet wat je wilt bereiken in de les, maar durf ervan af te wijken. Maak gebruik van 
onverwachte situaties. 

• Gebruik geen woorden als je ook non-verbaal kunt communiceren. 

• Zorg dat je een positie in het lokaal hebt van waaruit je contact hebt met alle kinderen. 
Zit niet met je rug naar kinderen. 

• Je bent niet (of nauwelijks) met 1 kind bezig. Probeer steeds alle kinderen actief 
betrokken te houden bij je les. Dit is bv. te bevorderen door een bepaalde houding met 
een instrument met mime bewegingen aan te leren. Zo wordt het leren hanteren van 
een instrument een soort dans, helemaal als je het combineert met een functieliedje. 

• De kinderen en wij zijn niet in dienst van de muziek. De  muziek staat ten dienste van 
ons. Partituren en partijtjes moeten steeds aangepast kunnen worden.  

• Je bent niet de enige die zoekende is naar oplossingen. Meld je aan bij 
www.orkestindeklas.nl een nieuwe sociale media site voor docenten, leerkrachten en 
leerlingen waar je arrangementen kunt vinden, liedjes, forums etc.  Het is een nieuwe 
site, dus er staat nog niet zoveel op, maar jullie zijn uitgenodigd om goede 
voorbeeldstuaties, ideeën te bespreken valkuilen te delen met anderen op deze site.  

 
Otto de Jong,    06 10497065 
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