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Inleiding Muziekproject Couscous & kaas 

Beste leerkracht, 

U doet met uw leerlingen mee aan het muziekproject Couscous & 

kaas. Een swingend en spannend concert rondom een prachtig 

verhaal, waarin leerlingen zelf actief deelnemen! Samen met 

andere leerlingen van basisscholen, Het Gelders Orkest en verteller 

Eric Robillard, gaan uw leerlingen dit concert beleven. Ze zingen, 

dansen, maken geluidseffecten en spelen bodypercussieritmes. 

(Bodypercussie is het spelen van een ritme, waarbij uitsluitend 

gebruik gemaakt wordt van het lichaam. Denk hierbij aan klappen, 

stampen, in de vingers knippen en het gebruik van stem en mond). 

U en uw leerlingen zijn, samen met het orkest, muzikanten in het 

concert! 

Het verhaal 

Couscous & Kaas gaat over de elfjarige Yasmina, die dol is op 

voetbal. Elke avond gaat zij met haar vader naar het park om te 

oefenen. Haar moeder wil liever dat zij al haar tijd aan haar 

huiswerk besteedt. 

 Yasmina heeft één grote droom: zij wil als jongste voetballer scoren 

in een Europacupwedstrijd. Maar dan gebeurt er iets dat haar hele 

leven overhoop gooit...  

Voor meer informatie over het verhaal; zie de laatste pagina. 

Lesbrief  en instructiefilmpjes 

> Uw voorbereiding op de lessen 

U bereidt met uw leerlingen hun actieve deelname aan het concert 

voor. Om u hierbij te helpen zijn er instructiefilmpjes van alle 

liedjes, ritmes, dansen en geluidseffecten. Daarnaast is er deze 

lesbrief. Tevens is er een introductiefilmpje, waarin verteller/ 

presentator Eric over Couscous & kaas  vertelt. 

Samen met een portie lef en enthousiasme, heeft u alles paraat om 

met uw leerlingen te gaan oefenen. Of u nu veel ervaring heeft met 

muziek of niet; leef u in het verhaal van Yasmina in, en zing, beweeg 

en speel met volle overtuiging met de filmpjes en de leerlingen 

mee. Wanneer u ervoor gaat, doen uw leerlingen dat ook!  

Bekijk eerst zelf alle filmpjes met de liedjes, ritmes, dansen en 

geluidseffecten. Zo krijgt u een overzicht van de activiteiten waar 

de leerlingen allemaal aan gaan meedoen. 

> Indeling van de lesactiviteiten 

In deze lesbrief vindt u suggesties om aan de slag te gaan met de 

introductiefilmpjes en de drie geluidseffecten, de twee ritmes, de 

twee dansen en de zeven liedjes die de leerlingen in het concert 

meedoen. Als bonus is er nog mini-project “Dit ben ik”. 

Voor optimale deelname aan het concert is het fijn dat uw 

leerlingen in de weken voorafgaand aan het concert elke dag 15 tot 

30 minuten bezig zijn met Couscous & kaas: nieuwe liedjes of 

ritmes oefenen, een filmpje bekijken, onderdelen herhalen, of een 

nieuw geluidseffect leren. 

U kunt zelf het beste inschatten hoe u dit indeelt in 

uw dagprogramma. Misschien wilt u de activiteiten 

verspreiden over de hele lesdag?  

Start de schooldag bijvoorbeeld met een deel van het 

verhaal of oefen tussen twee moeilijke lessen een 

aantal bodypercussieritmes. Kijk tijdens een eet- of 

drinkmoment een van de filmpjes of luister naar een 

van de liedjes of muziekstukken. Sluit de dag af met 

zingen. U kunt de activiteiten natuurlijk ook bundelen 

tot korte lessen.  

Welke aanpak u ook kiest; oefen alle liedjes, ritmes, dansen en 

geluidseffecten, herhaal ze regelmatig en bespreek met de 

leerlingen de filmpjes en het verhaal. Zo kunnen u en de 

kinderen zich alles rustig eigen maken. U sluit de oefenperiode 

af met een generale repetitie, waarin alle onderdelen achter 

elkaar uitgevoerd worden alsof de leerlingen al in het concert 

zitten. 

Thema’s en lessen 

Ter inspiratie voor uw eigen planning, vindt u in deze lesbrief 

een indeling van de activiteiten in zes lessen: 

Les 1: Yasmina 
Les 2: Opa Marok 
Les 3: Opa en oma Holland 
Les 4: Voetbalvader 
Les 5: Voetbalvriend 
Les 6:  Generale repetitie &  suggesties voor een 
verwerkingsopdracht 

Per les vindt u een overzicht van de oefeningen, aanvullende 

informatie en suggesties voor bijvoorbeeld het oefenen van een 

specifiek liedje. 

Noot bij de suggesties: deze zijn geschreven uitgaande van het 

werken met de filmpjes. We nodigen u echter van harte uit om 

ook zelf te zingen en de bewegingen en ritmes te maken! Of 

bijvoorbeeld eens het beeld uit te zetten en alleen met het 

geluid van een filmpje te oefenen. Voor elke les staat ongeveer 

30 minuten met uitzondering van de generale repetitie: reken 

hiervoor op 45 minuten. Een mogelijkheid is de generale 

repetitie in tweeën op te knippen.  

> Bonus 

In de bonus-les vindt u suggesties om aan de slag te gaan met 

mini-project “Dit ben ik”, dat terugkomt in het concert! 

> TEN SLOTTE 

We wensen u een goede aftrap en veel plezier met de 

voorbereidingen en het concert van Couscous & kaas! Heeft u 

vragen betreffende het project of de lessen, dan kunt u een     

e-mail sturen naar educatie@hetgeldersorkest.nl . Dan krijgt u 

zo snel mogelijk antwoord. 

Tot in de concertzaal,  

Team Couscous & kaas 

 
 

mailto:educatie@hetgeldersorkest.nl


Het Gelders Orkest | Couscous & kaas 

4 

 

 

Overzicht van alle lesactiviteiten en filmpjes 

> Introductiefilmpje 

> Inleiding Couscous & Kaas 

> Instructiefilmpjes: 

 Geluidseffecten: 

 Scanderen 

 Windwave 

 Regenkoor 

> Ritmes en dansen: 

• Voetbal Bodypercussie 

• Voetbal Bodypercussie in slowmotion 

• Bewegingen bij Dit ben ik 

• Optocht bij Koken met opa 

• Driekusman-dans 

• Afrikaans ritme 

> Liedjes: 

 Dit ben ik 

 Koken met opa 

 Doremi 

 Do re mi, de voetbalversie 

 Hoor je mij? 

 Wij houden van Oranje / Yasmina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Mini-project “Dit ben ik”  

Het verhaal van Yasmina is opgebouwd rond een 

project dat zij op haar school doet. Dit project heet 

“Dit ben ik”, en bestaat uit 9 vragen, waarvan de 

antwoorden gezamenlijk een indruk geven van 

Yasmina’s leven en dromen.  

 

De vragen zijn:  

• Hoe heet je en in welke klas zit je? 

• Met wie woon je in huis? 

• Wat zijn je hobby’s en wat is je lievelingssport? 

• Wat is het fijnste vakantieland? 

• Hoe ziet je kamer er uit?  

• Wat doe je het liefst in het weekend? 

• Wat wil je later worden? 

• Ben je gelukkig?  

• Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? Door zelf 

ook met deze vragen bezig te zijn, kunnen uw 

leerlingen zich nog meer inleven in het verhaal 

van Yasmina en de musici, en tegelijkertijd 

ontdekken ze misschien wel nieuwe dingen over 

zichzelf en elkaar! 
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Inleiding Couscous & Kaas, Scanderen,  
Filmpjes: Inleiding Couscous & Kaas, Scanderen,  
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Les 1 – Yasmina – Informatie  

& suggesties 

> VERHAAL 

Introductie-filmpje Eric  – verwerkingssuggestie 

a. Bespreek na het kijken: 

Wat was er in het filmpje te zien over het concert, de makers 

ervan, het verhaal, de rol van de leerlingen...? 

b. Maak een mindmap: 

Centraal staat de naam “Yasmina” en daar omheen schrijft of 

tekent u met de leerlingen zoveel mogelijk op over haar leven, 

dromen, familie etc. De mindmap groeit gedurende de lessen. 

> GELUIDSEFFECT 

Scanderen – oefenen en spelsuggestie 

a. Samen kijken en oefenen: 

Bekijk het filmpje met de leerlingen en dirigeer het scanderen 

daarna zelf (of vraag een leerling). Geef het begin en het eind 

van het scanderen aan, en speel met het volume en de 

intensiteit van het fluisteren. Onderzoek met de leerlingen wat 

hiervoor de beste dirigeergebaren zijn. 

> RITME 

Voetbal Bodypercussie – aanleersuggestie 

a. Warming-up  met voetbalbewegingen: 

Bespreek wat voor bewegingen voetballers allemaal doen in 

een warming-up en tijdens het voetballen. Laat enkele 

leerlingen een beweging voordoen en doe met de hele klas 

zo precies mogelijk na. 

b. Samen kijken en geheugen-oefening: 

Vertel: in het concert doen alle leerlingen een bodypercussie 

met voetbalbewegingen en een spreektekst, de ‘Voetbal 

bodypercussie’. Verteller Eric heeft een oefenfilmpje gemaakt 

zodat wij deze kunnen leren. 

Kijk het filmpje en probeer na afloop met de leerlingen zoveel 

mogelijk woorden in de juiste volgorde te herinneren; schrijf dit 

(groot) op. 

Kijk ter controle het filmpje nogmaals; hadden jullie alles goed? 

Bespreek daarna welke beweging bij elk woord hoort. Oefen 

de bewegingen afzonderlijk en heel precies; kijk eventueel 

fragmenten terug totdat alles duidelijk is. 

Tip 1: Voor het meeklappen op de laatste woorden: Kijk en 

bespreek; op welke lettergrepen vallen die klappen precies? Bij 

welke woorden zit er weinig tijd tussen de klappen, en bij welke 

woorden wat meer? 

Tip 2: Kijk steeds goed rond: kan iedereen meekomen? Herhaal 

moeilijke stukjes nog eens langzaam. 

c.  Hele bodypercussie oefenen: 

Oefen alle bewegingen en woorden achter elkaar uit het 

hoofd.  

Om tegelijk te beginnen, telt u net als Eric in het filmpje hardop 

“4 5 6”; na “6” begint het ritme, in het tempo dat u met het 

tellen aangaf. Begin in een rustig tempo, en varieer daarna het 

tempo door elke keer in een ander tempo in te  tellen. 

Belangrijk: Vraag: Als de Voetbal Bodypercussie in het filmpje 

wordt herhaald, hoeveel tellen rust komen er dan steeds na 

het laatste woord “doorgaan”? (Antwoord: twee tellen.) Oefen 

dit nu met de leerlingen: Herhaal de bodypercussie een aantal 

keer achter elkaar, met de twee tellen rust tussendoor. 

Tip: Kijk en evalueer met de leerlingen: Voert iedereen het 

ritme duidelijk en tegelijk uit, klopt het tempo, begint en 

eindigt iedereen tegelijk? Laat eventueel een paar leerlingen 

meekijken als ‘coach’ om te kijken wat er verbeterd kan 

worden.  
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> LIED 

Dit ben ik – aanleersuggesties 

a. Refrein oefenen: 

Vertel: Het liedje Dit ben ik gaat over de Nederlandse en 

Marokkaanse dingen die bij Yasmina horen. Het heeft 3 

coupletten en een refrein. 

 Vraag: Wat is een couplet? En wat een refrein? → Antwoord: 

een couplet is een deel van een lied dat terugkomt met steeds 

een andere tekst; het refrein is een deel dat met dezelfde tekst 

terugkomt, en is meestal makkelijk te herkennen en mee te 

zingen. 

Lees de tekst van het refrein voor. Stel twee luistervragen: hoe 

vaak komt het refrein in het liedje voor? Helemaal aan het 

einde wordt er iets aan de tekst veranderd; wat is dat? Kijk 

naar het filmpje Dit ben ik (de versie met de tekst in beeld) en 

bespreek na afloop de antwoorden. 

→ Antwoorden: het refrein wordt 3x gezongen; de laatste regel 

wordt “ik ben de baas” in plaats van “wie is de baas”. 

Zet het filmpje aan en zing steeds het refrein zacht mee, zodat 

de kinderen de zang op het filmpje nog kunnen horen terwijl ze 

zingen. 

Reflecteer met de kinderen: zong iedereen gelijk, klopte de 

tekst precies, waar moeten we goed op letten? Oefen 

nogmaals het refrein, nu zonder filmpje. 

b.  Meeklappen bij het refrein: 

Bekijk het filmpje Bewegingen bij Dit ben ik, en bespreek na 

afloop welke bewegingen er bij het refrein horen. → 

Antwoord: meeklappen. Maar wanneer precies...? Onderzoek 

samen met de leerlingen door te kijken, mee te klappen, mee 

te tellen, enkele leerlingen te vragen solo of in groepjes mee te 

klappen. Al luisterend en kijkend leren de leerlingen op het 

goede moment mee te klappen. 

Tip 1: Het klappen gebeurt op tel 2 en 4. Tel eerst met de klas 

hardop de tellen van de maat (eerst zonder filmpje, daarna 

met), in het tempo van het filmpje: “ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4”. 

Laat het klinken als de ‘beat’ van een pop- of hiphopnummer. 

Zonder filmpje: klap nu tijdens het tellen mee op tel 2, en als dat  

goed klonk, ook tel 4 erbij. (Eerst een paar kinderen om de 

beurt, daarna samen.) 

Tip 2: Verzin een geluidloze beweging met de handen voor de 

tellen 1 en 3. Bijvoorbeeld: met beide wijsvingers naar voren 

wijzen. Dan is er op elke tel van de maat een beweging, bijv: 

“wijs, klap, wijs, klap”. 

c.   Coupletten oefenen vanuit tekstbegrip en bewegen: 

Zet de tekst op het digibord en laat een leerling voorlezen. 

Bespreek onbekende woorden en lees de tekst daarna nog 

eens hardop met de hele klas. 

Bekijk het filmpje Bewegingen bij Dit ben ik. Bespreek daarna 

uit het hoofd, met de tekst op het bord, welke bewegingen 

horen bij welke woorden? Oefen de bewegingen kort. Kijk 

ter controle het filmpje en doe de bewegingen samen mee. 

Herhaal totdat de leerlingen alle bewegingen mee kunnen 

doen. 

Tip: Zing zelf in plaats van het filmpje te gebruiken. Zo kunt u 

het tempo aanpassen aan de groep. 

Als leerlingen al gaan meezingen, vraag ze dit zacht te doen 

zodat ze de zang op het filmpje nog kunnen horen. 

d. Coupletten oefenen door voor- en nazingen: 

Leer de coupletten aan met voor- en nazingen, per regel. 

(Gebruik eventueel het filmpje, door deze na elke regel te 

pauzeren.) Herhaal moeilijke zinnen op een lager tempo, 

zonder filmpje. Herhaal een regel of couplet een aantal keer, 

uiteindelijk met bewegingen. 

Zing om af te sluiten het hele liedje mee met het filmpje, met 

de bewegingen en refrein erbij! 
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Les 2 – Opa Marok   

Informatie & suggesties 

> DANS 

Optocht bij Koken met opa – aanleersuggestie 

a. Ritme zittend oefenen: 

Vertellen: Bij een lied over Yasmina’s opa Marok, hoort een 

optocht met Eric tijdens het concert. In die optocht voeren alle 

leerlingen een ritme uit. 

Kijk het filmpje Optocht bij Koken met opa. Herhaal daarna in 

rustig tempo, zonder filmpje en zittend, de bewegingen met 

steuntekst erbij: “Been, klap klap, buik buik buik, klap”. Eerst 

langzaam, geluid voor geluid, daarna in het ritme. 

Tip: tel “1, 2, 3, 4”, zoals Eric in het filmpje, om met z’n allen 

tegelijk te beginnen. Speel weer met het tempo! 

Tip: Vraag ter controle steeds een deel van de klas om het ritme 

te laten zien, twee keer achter elkaar. Gaat alles goed, kan er 

iets verbeterd worden? 

> LIED 

Koken met opa  

Aanleersuggestie 1: Vanuit focus op melodie 

a. Luister naar het hele lied.  

Bespreek na, met open vragen: Wat heb je gehoord? (Bijv. 

welke instrumenten, wat was de sfeer van het liedje, hoe vond 

je het klinken, welk gevoel kreeg je ervan, waar gaat dit liedje 

over?) 

b. Sommige woorden worden gezongen met een versiering 

in de melodie, een soort ‘bochtje’, waardoor één 

lettergreep klinkt als twee lettergrepen. 

Luister opnieuw en onderzoek samen bij welke woorden die 

versiering precies gezongen wordt. Zing ze een voor een na en 

schrijf ze op het bord. 

Antwoorden: 

Couplet 1: “i-in de week”, “gro-ote mand”, “en i-ik mag mee”,  

“re-estaurant”. 

Couplet 2: gebeurt het niet 

Couplet 3: “mij-ij te koken”, “wij-ij couscous”, “pij-ijpje roken”,   

“a- appelmoes” 

Couplet 4: “tevre-eden”, “mij-ijn restaurant”, “bij jou e-eten”,   

“word va-ast jouw” 

 

 

 

c. Luister nogmaals het hele lied  

Met de luistervraag (vooraf stellen): is de melodie bij alle 

coupletten helemaal hetzelfde? 

Antwoord: nee, de melodie van het vierde couplet is anders. 

d. Oefen nu het eerste couplet regel voor regel 

D.m.v. voor- en nazingen. (Gebruik evt. het filmpje door deze 

na elke regel te pauzeren en dan de regel na te zingen.) 

Herhaal dit couplet maar oefen dan 2 regels na elkaar of zelfs 

het hele couplet. Lukt het al dit couplet uit het hoofd te 

zingen? Tip: Benadruk: Als u zingt (of als het filmpje klinkt) 

luisteren de leerlingen, als de leerlingen zingen, luistert u. 

Oefen op deze manier alle coupletten, en zing uiteindelijk het 

hele liedje achter elkaar. 

Aanleersuggestie 2: Vanuit de tekst/ wegveegmethode 

a. Bekijk het hele filmpje 

Met als opdracht de tekst & betekenis van het liedje te 

onthouden. 

Bespreek na en reconstrueer al pratend zoveel mogelijk 

van de tekst en schrijf deze op het bord (bijv. 

steekwoorden, woordweb). 

Luister het liedje nogmaals, zonder beeld, om dit samen te 

controleren en aan te vullen. 

b. Is de tekst en volgorde op het bord helder?  

Spreek dan de hele tekst hardop met de kinderen, als mogelijk 

op ritme. 

Zet het filmpje aan zonder geluid en zing mee m.b.v. de tekst 

op het bord. 

Herhaal dit een aantal keer en veeg steeds een aantal woorden 

weg. Lukt het om uiteindelijk het hele lied uit het hoofd te 

zingen? 

Tip: Luister tijdens het oefenen goed wat goed gaat (benoemen) 

en wat nog oefening behoeft. Laat als nodig een regel 

nogmaals horen en zing weer samen na, in een lager tempo. 

Tip: varieer tijdens het herhalen in expressie; met welk gevoel of 

hoe zacht of luid moet dit (deel van het) lied gezongen worden? 

Beslis wat het beste past bij het lied en maak er een versie van 

om trots op te zijn! 
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Les 3 – Opa en Oma Holland  

Informatie & suggesties 

> DANS 

Dans van de Driekusman – aanleersuggestie 

a. Kijken, bespreken en nadoen deel 1: 

Kijk samen naar deel 1 van het filmpje (tot 0:34min.), en 

bespreek de bewegingen en mogelijke aandachtspunten na. → 

Antwoorden zijn bijv.: welke passen zijn snel, wanneer moet je 

met links en wanneer met rechts beginnen? Ga staan en bekijk 

deel 1 nu in kleine stukjes: Pauzeer tussendoor en doe de 

bewegingen met de leerlingen na. Oefen daarna deel 1 vanaf 

het begin. 

b. Kijken, bespreken en nadoen deel 2: 

Bekijk deel 2 (vanaf 0:36 min.) en bepreek na: wat is er 

nieuw? Antwoord: in een rij staan, handen vasthouden, 

beginnen met links i.p.v. rechts, er zit een kruispas is, het 

derde stukje is 3x klappen, het vierde stukje is 3x springen. Ga 

staan, nog zonder handen vast. Bekijk deel 2 in kleine stukjes, 

en doe de bewegingen na; ieder voor zich, op de eigen 

plaats. 

Tip: oefen delen van de dans ‘droog’, zonder filmpje, in 

verschillende tempi. Begin langzaam en voer het tempo op. 

Uitdaging: lukt het om precies gelijk te blijven, ook als de dans 

snel gaat? 

c. Deel 1 en 2: 

Ga tenslotte dan in een paar rijen staan, en doe deel 1 en deel 

2 van de dans met het filmpje mee achter elkaar! 

Let op: in het concert is de vorm: één keer deel 1, twee keer deel 

2. 

> LIED 

Do re mi – aanleersuggestie 

a. Introductie: 

Vertel: Dit liedje is voor sommigen misschien al een beetje 

bekend; het komt uit de musical The sound of music. Stel de 

luistervraag: Wat is er bijzonder aan dit liedje? Bekijk het 

filmpje en bespreek na. → Antwoord: Wat de leerlingen zoal 

opvalt. Belangrijk is dat het liedje begint met een gezongen 

dialoog tussen een solist (tekst in rode letters) en een koor, de 

leerlingen (tekst in witte letters). Ook later in het liedje zingt 

de solist soms alleen en soms samen met het koor. 

 

 

 

 

 

b. Dialoog: toneelspelen en zingen 

Zet de tekst op het bord. Kies uit de klas een solist en spreek 

het dialoog-deel door. De solist leest zijn/haar deel voor, de 

rest van de klas antwoordt. 

Kijk nu nog een keer naar de dialoog op het filmpje (tot 

0:37min.). De kinderen steken hun hand op wanneer hun tekst 

in beeld is. 

Start het filmpje opnieuw; nu zingt u mee met de solist en de 

kinderen meteen hun deel meezingen.  

Tip 1: Oefen dit ook zonder filmpje. 

Tip 2: Kies/ vraag een leerling om de regels van solist te zingen. 

c. Lied oefenen 

Vertel: ook in de rest van het liedje zingen solist en koor soms 

om de beurt. 

Eerst oefenen we het hele lied, daarna kijken we wanneer 

precies solist en koor zingen. 

Oefen het tweede deel door middel van (kies uit): 

• Voor- en nazingen (zing zelf of gebruik het filmpje) 

• Per regel de tekst met een beweging uit te beelden 

(leerlingen bedenken). Per regel: zing voor (of luister naar 

het filmpje) en bedenk samen een beweging om de tekst 

te onthouden. 

• Herhaal af en toe, met zang en beweging, vanaf het begin. 

• De wegveegmethode; luisteren, tekst reconst rueren op 

het bord, cont roleren door opnieuw luisteren, daarna 

meezingen met het geluid en de tekst op het bord, hierbij 

steeds een woord wegvegen (zie bij bundel 2 Koken met 

opa). 

• De tekst eerst te rappen (op ritme spreken) en daarna te 

zingen; luister tussendoor weer hoe de melodie gaat, en 

laat de leerlingen eerst zacht meezingen. 

B e l a n g r i j k : Luister bij het zingen goed, of de leerlingen de 

melodieën juist zingen. Bij twijfel opnieuw luisteren naar het 

filmpje en nazingen. 

d. Hele lied in ‘rollenspel’ 

Zing het hele liedje nu met het filmpje (met beeld); de 

leerlingen zingen nu alleen als hun tekst, in het wit, verschijnt. 

Een leerling (of u) zingt de rol van de solist (in het rood). Een 

andere leerling is regisseur (of dirigent, of scheidsrechter) en 

controleert of de leerlingen op het goede moment zingen. 
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Les 4 – Voetbalvader  

Informatie & suggesties 

> GELUIDSEFFECTEN 

Windwave – aanleersuggestie (Zonder filmpje.) 

Imiteer het geluid van de wind door met uw handpalmen 

over elkaar te wrijven. Varieer het tempo en het volume door 

langzaam, zacht, luid, intensief te wrijven. De leerlingen doen 

meteen mee. Wissel afwisselend plots of juist geleidelijk; 

volgen de leerlingen exact? Laat een leerling dit ook 

proberen. 

Regenkoor – aanleersuggestie (Zonder filmpje.) 

Vertel: we maken met onze handen het geluid van een 

beginnende regenbui. Ik laat zien welk geluid we maken, en 

jullie volgen, maar: pas wanneer ik jouw kant op kijk. Misschien 

kijk ik maar een persoon aan, misschien een groepje of een rij. 

Begin nu en zeg verder niets, maak het zo spannend mogelijk. 

1. Handen wrijven: het geluid van de wind. Harder en zachter 

worden door harder en zachter te wrijven; 

2. Vingerknippen: regendruppels. Eerst spaarzaam, daarna 

steeds meer. 

3. Dijenkletsen (vlakke handen op bovenbenen): een 

plensbui. Zacht beginnen, langzaamaan harder worden, en 

daarna geleidelijk weer zachter. 

4. Eindig met Wind-geluid (handen wrijven); steeds zachter 

en zachter. 

> RITME 

Slow Motion Voetbal Bodypercussie – aanleersuggestie 

Herhaal de Voetbal Bodypercussie. 

Vraag dan aan de leerlingen wat slow motion is en leg als nodig 

uit. 

Vertel dat de Voetbal bodypercussie in slow motion in het 

concert voorkomt. 

Kijk eerst naar het filmpje (vanaf 0.15min.!) en bespreek de 

verschillen met de normale versie. Antwoorden: veel 

langzamer, zonder geluid, veel gezichtsexpressie, alleen deel 1 

en 2, ‘dribbel’ en ‘stop!’ zijn anders. Voer daarna de hele slow 

motion versie uit met het filmpje. 

> LIED 

Do re mi Voetbal – aanleersuggestie 

 

 

a. Kijken en voetbaltermen opschrijven 

Vertel: In het concert komt een voetbalversie van het liedje Do 

re mi, met allerlei voetbaltermen erin. We gaan zo het filmpje 

kijken en iedereen schrijft zoveel mogelijk voetbaltermen op. 

Luister naar het liedje (het filmpje zonder beeld, t/m 0:31 min.) 

en bespreek de woorden, hun betekenis en de volgorde na. 

Luister nogmaals, met als nieuwe opdracht zoveel mogelijk van 

de complete tekst op te schrijven. Bespreek weer na, en 

herhaal de zinnen met de hele klas hardop door voor- en 

naspreken. TIP: Let op: aan het einde van het filmpje komt nog 

één nieuwe zin: “Hij zit er in we staan weer voor! 2 – 1!” Oefen 

deze nog even apart, met name de lengte van “voor”; 4 tellen. 

b. Z ingen 

Zet het filmpje aan en laat de leerlingen zacht meezingen. 

Luister of alles goed wordt gezongen, en herhaal eventuele 

moeilijke stukjes apart. 

Zing tenslotte het hele lied opnieuw. En wil er iemand solo/ 

duo zingen? 

> LIED 

Hoor je mij? – aanleersuggestie 

a. Luisteropdracht 

Kijk het hele filmpje. Bespreek na: wat gebeurt er na de eerste 

keer dat het liedje gezongen wordt? Op welk liedje lijkt Hoor je 

mij? 

Antwoorden: het liedje wordt in canon gezongen; de melodie 

van het liedje lijkt op die van Vader Jacob, maar klinkt 

‘treuriger’. 

b. Oefenen door nazingen 

Elke tekstregel wordt twee keer gezongen. Zing zelf steeds de 

eerste keer, de leerlingen zingen na. (Of zing met het filmpje 

mee, t/m 0:39 min.) 

Bespreek na: welke delen klinken al goed, welke delen kunnen 

we beter, welke sfeer of expressie past bij dit lied, waar zou 

het lied over gaan? 

Zing nogmaals, nu met de besproken aandachtspunten. 

TIP: Oefen het liedje zonder woorden, met klanken zoals “ah”, of 

“oe” of neurie enkel ( “mmm”). Het neuriën komt ook voor in 

het concert. 

c. C anon oefenen 

Verdeel de klas in 2 groepen, om het liedje in canon mee te 

zingen met het filmpje! De ene groep is de groene groep en 

zingt de groene letters, de andere groep is de blauwe groep en 

zingt de blauwe letters. 

TIP: Oefen de canon ook eens zonder het filmpje. U geeft aan 

wanneer de groepen beginnen met zingen, en wanneer het 

einde is. Bespreek en evalueer met de leerlingen hoe dat het 

beste kan. 
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Les 5 – Voetbalvriend   

Informatie & suggesties 

> RITME 

Afrikaans ritme – aanleersuggestie (zonder filmpje, wanneer u 

het ritme zelf heeft geoefend) 

a.  Ritme – laag 1: 

Vertel dat de leerlingen een Afrikaans ritme gaan meespelen 

met het ensemble, zittend op de stoel. Dat ritme bestaat uit 

twee lagen. 

De eerste laag is met de benen. 

Tel hardop “1 2 3 4” en laat het ritme zien: Op tel 1 met beide 

voeten tegelijk, direct naast elkaar, stappen (“binnen”), op tel 2 

met de voeten uit elkaar stappen (“buiten”). (Op tel 3 en 4 is 

het stil.) Herhaal dit ritme en laat de leerlingen meteen 

meedoen. Luister en kijk of iedereen precies tegelijk stapt. 

Gebruik eventueel een steuntekst, zoals “binnen” (op tel 1) en 

“buiten” (op tel 2). Spreek de lege tellen hardop uit: “3 4” en 

kijk daarna of het goed blijft gaan als u niet meer meespreekt. 

Leer eerst de hele klas het eerste ritme aan (zie vorige pagina 

‘groep 1’). 

Leer daarna de hele klas het tweede ritme aan (zie vorige 

pagina ‘groep 2’). 

b. Ritme – laag 2: 

Vertel dat de tweede laag gespeeld wordt op de borst en op de 

stoelzitting, tussen de benen. 

Laat dan het ritme zien: tel eerst in met “1 2 3 4” en klap 

dan 3 keer op de borst, korte pauze, en dan 5 snelle tikken 

op de zitting. 

Herhaal een aantal keer en laat de leerlingen meedoen. Kijk en 

luister weer of het precies tegelijk gaat. 

c. Ritme – beide lagen: 

Wanneer beide lagen afzonderlijk goed gaan, is het tijd ze te 

combineren! De stappen en het ritme op de borst en de zitting 

tegelijkertijd. Laat de leerlingen eventueel kort zelf oefenen, en 

vraag daarna een aantal leerlingen het te laten zien. Corrigeer 

wanneer nodig en oefen daarna klassikaal. 

Tip 1: Speel het ritme mee met het filmpje. 

Tip 2: U kunt de ritmes ook met het filmpje aanleren als u dat 

prettiger vindt. De leerlingen spelen dan de ritmes meteen mee 

tijdens het kijken. 

Tip 3: Verdeel de klas in een paar groepen en laat deze om de 

beurt het ritme een aantal keer uitvoeren. De andere groep(en) 

kijken en luisteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> LIED 

Wij houden van Oranje – aanleersuggestie 

a.  Aanleren met luisteropdracht: 

Dit liedje zullen de kinderen al kennen. Bekijk het filmpje en 

stel na afloop een aantal vragen: Hoe vaak werd het liedje 

gezongen? 

Antwoord: 2 keer. 

Werd het beide keren exact hetzelfde gezongen? →  

Antwoord: nee. 

Tenslotte: Wat was er de tweede keer anders? Verzamel op 

deze vraag een aantal antwoorden. Kijk dan het filmpje nog 

een keer om gericht te luisteren naar het juiste antwoord. 

Bespreek het goede antwoord. 

Antwoord: het liedje wordt de tweede keer hoger gezongen, 

en de laatste zin wordt nog een keer herhaald, maar dan met 

een veranderde tekst en melodie: “ ‘t Is een ware kampioen”. 

Kijk dan nogmaals en zing mee. 

> LIED 

Wij houden van Yasmina – aanleersuggestie 

a.  Bespreken en zingen 

Vertel dat in Yasmina’s dromen wordt gezongen dat niet 

Oranje, maar zijzelf de kampioen is. Maak met de leerlingen 

een Yasmina-versie van “Wij houden van Oranje”: in plaats van 

“O Nederland” en “Oranje” wordt er gezongen “Yas-mi-i-na”, in 

plaats van “zijn” zingen we “haar”. Zing nu de Yasmina-versie! 
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Suggesties voor verwerkingsopdracht 

TIP! 

Voer na het concertbezoek een verwerkingsopdracht uit met de 

leerlingen. Hieronder enkele suggesties: 

a. MINDMAP aanvullen en eigen versie 

Bekijk klassikaal nog eens de mindmap over Yasmina, en vul 

deze klassikaal aan. Laat daarna de leerlingen alleen of in duo’s 

een eigen mindmap schrijven en/of tekenen over het concert 

en wat ze daarin hebben beleefd. Ze kiezen zelf hun 

focuspunt(en), maar benoem vooraf mogelijke onderwerpen, 

zoals de muziek, de musici, de liedjes, het decor, het 

toneelspel, het verhaal, de sfeer, gevoelens die werden 

opgeroepen. 

b. RECENSIE maken 

De leerlingen schrijven alleen of in duo’s een korte recensie 

over het concert: Wat vonden ze goed, opvallend, bijzonder, 

knap aan het concert, en waarom? Wat waren hun 

verwachtingen en hoe was het concert in het echt? Als je zelf 

componist of regisseur zou zijn, hoe zou jij het verhaal van 

Yasmina vertellen? 

 

 

 

 

 

c. S CÈNES naspelen 

Kies klassikaal een deel van het verhaal en maak een 

samenvatting van dat deel. Wat gebeurde er precies? Welke 

personages kwamen erin voor? Waar speelde het zich af? Laat 

de leerlingen in groepjes deze scène oefenen (rollen verdelen, 

teksten bedenken of improviseren, oefenen) en eventueel aan 

elkaar presenteren. 

TIP: Het is ook mogelijk om elk groepje een eigen scène te laten 

kiezen. 

d. REFLECTEREN bekend, geleerd, nieuwsgierig 

Laat de kinderen kort nadenken over de volgende vragen en 

kies een verwerkingsvorm (zoals klassikaal bespreken, in duo’s 

of groepjes uitwisselen, opschrijven, tekenen): 

– Bekend: Welke aspecten van het concert wist/ kende je al? 

– Ontdekt: Wat was nieuw in het concert, wat heb je ontdekt?– 

Benieuwd: Wat heeft je interesse gewekt, waar zou je meer 

van willen weten? 
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> Bonus – Mini-project “Dit ben ik” 

ACHTERGROND 

Het verhaal van Yasmina is opgebouwd rondom mini-project 

“Dit ben ik”. Dit project bestaat uit 9 vragen, waarvan de 

antwoorden gezamenlijk een indruk geven van wie Yasmina is, 

hoe zij leeft en wat haar dromen zijn. Deze vragen lopen als 

een rode draad door het concert en de kennismakingsfilmpjes 

van de musici van Asko|Schönberg. 

Voor meer verdieping is het interessant en leuk om met uw 

leerlingen aan de slag te gaan met de vragen van mini-project 

“Dit ben ik”. De leerlingen zullen zich nog meer inleven in het 

verhaal, en tegelijkertijd ontdekken ze nieuwe dingen over 

zichzelf en elkaar. 

De vragen zijn: 

1. Hoe heet je en in welke klas zit je? 

2. Met wie woon je in huis? 

3. Wat zijn je hobby’s en wat is je lievelingssport? 

4. Wat is het fijnste vakantieland? 

5. Hoe ziet je kamer er uit? 

6. Wat doe je het liefst in het weekend? 

7. Wat wil je later worden? 

8. Ben je gelukkig? 

9. Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITVOEREN IN DE KLAS 

Kies zelf geschikte momenten en manieren om deze vragen 

rustig met uw klas te bespreken. Enkele suggesties zijn: 

a. Activiteit inleiden 

Vertel: Iedereen krijgt een blad met de vragen van “Dit ben ik”, 

een project dat Yasmina in het verhaal op haar school doet. Wij 

gaan dat project met haar meedoen! 

Deel de leerlingbladen uit en neem de vragen eventueel samen 

door. 

Geef vervolgens de instructie voor een van onderstaande 

suggesties of een eigen opdracht. 

b. Individueel: schrijven of tekenen 

De leerlingen beantwoorden elk voor zichzelf de vragen. Ze 

schrijven of tekenen hun antwoorden. 

c. I ndividueel: Paspoort 

De leerlingen maken een paspoort van zichzelf, met een 

(zelfgetekend) portret en korte beschrijvingen van de 

antwoorden. 

d. In duo’s: Interview 

De leerlingen interviewen elkaar om de beurt en maken 

aantekeningen van de antwoorden van de geïnterviewde 

leerling. Vervolgens schrijven de leerlingen een interview 

‘rapportage’ over hun klasgenoot. Daarna lezen de leerlingen 

elkaars interview; klopt alles? Daarna kunnen de duo’s de 

rapportages eventueel nog samen aanvullen of veranderen TIP: 

In plaats van een interview-rapportage kunnen de leerlingen 

ook een paspoort voor elkaar maken. 

Bespreek eventueel naar eigen inzicht de opdracht(en) na. 

e. Plenair: Kringgesprek 

Maak een kring. Kies enkele vragen uit die geschikt zijn om 

klassikaal te bespreken en voer een kringgesprek over deze 

vragen. 

f. Afsluiting mini-project: Dit ben Ik. 

Bespreek de verschillen en overeenkomsten tussen de 

antwoorden van de leerlingen. 
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Leerlingblad bij Mini-project “Dit ben ik”  

 

 

 

1.      Hoe heet je en in welke klas zit je? 

2. Met wie woon je in huis? 

3. Wat zijn je hobby’s en wat is je lievelingssport? 

4. Wat is het fijnste vakantieland? 

5. Hoe ziet je kamer er uit? 

6. Wat doe je het liefst in het weekend? 

7. Wat wil je later worden? 

8. Ben je gelukkig? 

9. Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

             

   

     Teken je eigen portret 
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Verhaal Couscous & kaas – uitgebreide versie  

Hier vindt u een meer uitgebreide versie van het verhaal van Yasmina, ten opzichte van de versie in de Inleiding en Les 1.  

Tijdens het concert komen de kinderen erachter dat Yasmina’s vader een ongeluk krijgt en in coma raakt. Yasmina voelt zich 

hierover erg schuldig. 

 

Vertel dit bij voorkeur nog niet aan de leerlingen; het is spannend als er nog verrassingen zijn tijdens de voorstelling. Als u echter 

denkt dat een van uw leerlingen zal schrikken over dit onderdeel van het verhaal, dan kunt u deze leerling (of de hele klas) hierop 

voorbereiden met een wat meer uitgebreide versie van het verhaal. 

 

“Yasmina is elf en ze droomt maar van één ding: lid worden van een echte voetbalclub en op een dag de jongste scoorder ooit 

worden in een Europacupwedstrijd. Yasmina’s kamer hangt vol met voetbalposters. 

 

Haar vader heeft een groentewinkel, maar als het even kan gaat hij met Yasmina naar het park om te oefenen. Haar moeder vindt 

dit maar niks. Zij wil dat Yasmina al haar tijd aan haar huiswerk besteedt. Voor haar is leren het belangrijkste dat er is. Het fijnste 

vindt Yasmina het als ze in het weekend met haar vader samen naar een voetbalwedstrijd gaat. Maar dan wordt haar vader na 

afloop van een wedstrijd aangereden door een auto. Hij raakt in coma en wordt opgenomen in een ziekenhuis.  

 

Yasmina geeft zichzelf de schuld van het ongeluk, omdat haar vader de straat overstak om voor haar een nieuwe voetbalposter te 

kopen. Na het ongeluk praat Yasmina niet meer en wil zij zelfs haar beste vriendin Kathinka niet meer zien. 

 

Yasmina wil nooit meer voetballen, tot ze op een dag een jongen in het park ontmoet.” 


