
Zing ‘es (lied) 	 	 	 	

Componist	 L. Aussems 

Groep			 Bovenbouw

Thema		 Muziek, Zingen, Rappen

Lesduur		 45 minuten

Discipline			 Muziek

Benodigdheden	 → Opname Zing ‘es met zang en karaoke-versie

 → Digi-board of kopie tekst Zing ‘es

 → CD-speler

Waar komt de rap vandaan? Ken je een rapper? Welke kleding dragen ze? Hoe is de 

lifestyle? Hoe herken je een rapper? 

Waarom hangen hun broeken zo laag? Antw: de kledingstijl van rappers 

is geïnspireerd op het leven in de gevangenis en in de gevangenis mag 

je geen riem dragen. Vandaar dat de broeken zo laag hangen.

Laat	het	Zing	‘es	lied	helemaal	horen.

Deel	het	oefenblad	uit	(zie	hieronder).	Op	dit	oefenblad	is	een	aantal	woorden	

weggelaten.	Laat	de	kinderen	nog	een	keer	luisteren	naar	het	lied	en	laat	

de	ontbrekende	woorden	invullen.	Als	de	tekst	compleet	is	begin	

je	aan	het	aanleren	van	het	refrein.	Stel	weer	eerst	gerichte	

vragen	(bv.	wat	is	de	hoogste	noot?)	en	laat	dan	pas	meezingen.	

Zing	zelf	de	moeilijke	stukjes	voor	en	geef	de	makkelijke	stukken	weg	

(dus	niet	zelf	meezingen).	Dit	zou	bv.	kunnen	met	de	woorden	Zing	Es.

Check/Aandachtspunten:		

→  Zingen	alle	kinderen	op	de	goede	toonhoogte?

→  Zingen	ze	de	woorden	duidelijk	gearticuleerd?

→  Ademen	alle	kinderen	op	de	juiste	plaats?

	

Verdeel de klas in groepen en	betrek	de	kinderen	hierbij,	bv.	de		jongens	de	eerste	

en	de	meisjes	de	tweede	zin	of	kleinere	/	grotere	delen/zinnen.	Hierdoor	wordt	het	

ademen	makkelijker.	

Doe het eerst langzaam zin voor zin	en	laat	hen	dit	nadoen	

op	de	papegaai	manier.

Geef als begeleiding de puls	dmv	bv.	een	vuist	op	tafel:	een	donkere	beat.

De	eerste	puls	komt	op	‘wil’,	de	tweede	op	‘zang’	en	de	derde	

op	‘gang’	en	zo	door.

Kinderen kunnen accenten	zetten	op	de	beklemtoonde	lettergrepen	

en	zelfs	mee	‘pulseren’.

Verder op volgende pagina >>
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Check/ Aandachtspunten:	

→  Spreken	/rappen	kun	je	op	verschillende	hoogtes	doen.	Te	laag	kan	tot	

	 vervlakking,	onverstaanbaarheid	leiden.	Omdat	de	rap	best	snel	gaat	

	 is	het	belangrijk	dat	de	kinderen	goed	articuleren.	

→  Het	kan	ook	leuk	zijn	om	een	keer	met	een	accent	te	rappen,	

	 als	een	echte	rapper.

→  Variatietip:	Zoals	in	het	filmpje	wordt	verteld	is	het	mogelijk	om	de		

	 oudere	kinderen	de	rap	te	laten	doen	of	één	of	twee	kinderen	uit	de	klas.	

	 De	andere	kinderen	kunnen	meerappen	door	alleen	de	laatste	woord	

	 van	de	zin	mee	te	doen	of	het	woord	RAP	mee	te	zingen.	

	 Je	kunt	dit	ook	(laten)	inkleuren	op	het	digi-board	of	op	het	papier.

Nu	komt	het	tweede	couplet.	Hierin	begint	de	humeurige	meester.	

Zoals	in	het	filmpje	te	zien	is,	kun	je	dit	wat	bozig	zingen	met	de	kinderen	of	met	

een	solist.	Daarna	komt	het	opgewekte	stukje.	Hier	kun	je	goed	een	oefening	met	

hen	doen	van	zacht	naar	sterk	zingen.	

TiP	Maak een gradatie van 1 (fluisteren) naar 10 (luid zingen) en oefen het boven-

staande stukje, maar bijvoorbeeld ook het couplet op verschillende geluidssterktes. 

Ademhaling:	Herinner	de	kinderen	eraan	dat	ze	moeten	inademen	
door	hun	mond	en	doe	het	voor	door	het	refrein	voor	te	zingen.

OPDRACHT	1	 Tijdens de rap kunnen de kinderen die niet rappen 

(dans)bewegingen maken. Je kunt bijvoorbeeld een aantal woorden die erin 

voorkomen uitbeelden en samen zoeken naar een (rap)gebaar. 

Bijv. bike, kerel, yo, come on.

OPDRACHT	2  Kijk naar de Engelse woorden die voorkomen in het lied 

en verzin er met de kinderen een mooi Nederlands woord voor.

OPDRACHT	3  Maak een rap over zingen op je eigen school in het 

Zing ‘es lied. Je kunt dit uitvergroten door een rapbattle te organiseren. 

Maak 3 groepen in je klas en laat hen een coole rap maken. 

De presentatie moet conform de rapcultuur! De poetryslam is geboren.

→  Bespreek	met	de	kinderen	wat	ze	goed	vonden	gaan?	

	 Zongen	ze	de	tekst	gelijk?	Was	het	mooi	zuiver?	

→  Dit	lied	heeft	best	een	hoge	moeilijkheidsgraad.	Je	kunt	de	muziekles	

	 afsluiten	met	een	favoriet	lied	van	de	klas	om	te	ontspannen	en	een	

	 cooling	down	te	doen	(zie	ook	tips	op	de	site).	

→  Besluit	het	Zing	‘es	lied	met	een	vraag	of	actiepunt	zodat	de	kinderen	

	 daar	over	na	kunnen	denken	voor	de	volgende	muziekles.	

	 Bijvoorbeeld:	vraag	of	de	kinderen	dit	lied	ook	willen	aanleren	op	

	 de	kinderen	op	het	speelplein	of	laat	hen	nadenken	over	(uitwerken	van)	

	 danspasjes/bodyclapping	bij	het	lied.
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Zing ‘es (lied) 

Zangtips/suggesties 
t.b.v. het lied
 
Extra 

Spiegelmoment/
reflectie

Bekijk	Zing’es	ook	op	www.muziektelt.nl

Aanleren rap
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Zing ‘es, zing ‘es
Zingen met z’n allen

  mag ‘t
Iedereen kan ‘t
Zing ‘es, zing ‘es

  moet ‘t
Iedereen doet ‘t
Zing met ons mee!

Wat ik wil is de   zonder   
In de gang op het dak met gemak
In de  , niet kwaad
Alleen of in een   
Anoniem of bekend
Met   of een accent
Come on!

 is m’n ding
Ik ben een fanatiekeling
En als ik op de beat  , groove  , move 
Voel ik de glow en ik get in de flow

 is cool
Wat ik bedoel, yo!

Regent ‘t, zat ‘t tegen
Je   te  , ‘t is kwart voor negen

  dan, ‘t gaat beginnen
Het gaat vanzelf, het gaat daar  !



Zing ‘es (2) 
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Zing ‘es, zing ‘es
 met z’n allen

Iedereen mag ‘t
Iedereen kan ‘t
Zing ‘es, zing ‘es

 moet ‘t
Iedereen doet ‘t

In de klas, op het 
In de trein, ‘t refrein
Op je bike, in de bus in 
Als een  , als een kerel
Met een feel in de groove
Get your  on the move
Come on!

 is m’n ding
Ik ben een fanatiekeling
En als ik op de beat  , groove  , move  
Voel ik de glow en ik get in de flow

 is cool
Wat ik bedoel, yo!

Doe eens leuk, ga eens   
Je lijkt je stierlijk te vervelen.
Zachtjes dan, ‘t gaat   
‘t gaat vanzelf, ‘t gaat naar zingen  

Zing ‘es, zing ‘es
  met z’n allen

Iedereen mag ‘t
Iedereen kan ‘t
Zing ‘es, zing ‘es

  moet ‘t
Iedereen doet ‘t
Zing met ons mee!


