
                                                                                                      
 

Hoofdfase periode I 

 
Zullen we voor U? 

 
Notenmateriaal: F, C7 en Bes akkoord 

 

Benodigdheden:   

 Lied zullen we voor u? 

 Speelblad voor de kinderen 

 begeleiding 

    

Lesdoelen: 
 de kinderen beheersen de techniek om een klein interval te wisselen 

 de kinderen kunnen repeterende noten goed articuleren 

 de kinderen kunnen het lied vanaf bladmuziek spelen 

 de kinderen kunnen ritmisch improviseren op 1 toon 

 de kinderen kunnen accenten plaatsen als de docent het couplet speelt 

 

Introductie: 
Als introductie wordt het refrein van het lied aangeleerd. 

 

Stap 1: 
Het ritme van het refrein wordt meegeklapt. 

 

Stap 2: 
Per instrumentengroep wordt uitgelegd welke noten ze moeten spelen. Dit lezen 

ze ook op het blaadje. Starten met de eerste 2 maten. 

 

Stap 3: 
Elke groep speelt zijn partij, afgewisseld met het zingen van het refrein. 

 

Stap 4: 
Alle instrumentgroepen spelen het lied samen, afgewisseld met het zingen van 

het refrein. 

 

Stap 5: 
De melodie van het couplet wordt aangeleerd. De kinderen zingen met alle 

coupletjes mee. 

 

Stap 6: 
Volgorde van spelen en zingen: 

 Intro van 12 maten 

 Refrein zingen 1x 4 maten 

 Allemaal spelen 2x 4 maten 

 

 Refrein zingen 1x 4 maten 

 Dwarsfluitgroep speelt – de rest van de klas zingt het couplet van de 

dwarsfluit 2x 4 maten 

 

 Refrein zingen 1x 4 maten 

 Klarinetgroep speelt – de rest van de klas zingt het couplet van de 

klarinet 2x 4 maten 



                                                                                                      
 

 

 Refrein zingen 1x 4 maten 

 Allemaal spelen 2x 4 maten 

 

 Refrein zingen 1x 4 maten 

 Saxofoongroep speelt – de rest van de klas zingt het couplet van de 

saxofoon 2x 4 maten 

 

 

 Refrein zingen 1x 4 maten 

 Blokfluitgroep speelt – de rest van de klas zingt het couplet van de 

blokfluit 2x 4 maten 

 

 Refrein zingen 1x 4 maten 

 Allemaal spelen 2x 4 maten 

 

 Refrein zingen 1x 4 maten 

 

Het schema van 12 maten ( 4 maten refrein + 8 maten couplet) staat in totaal 9 

keer (inclusief intro) op de cd. Dus de volgorde van spelen kan aangepast 

worden. 

 

 


