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1. Voor wie? 

- Voor kinderen van 6 tot 8 jaar die op een speelse manier willen kennis maken met de 5 pijlers van het kunstonderwijs: muziek, woord, beeld, dans 
en media. Dit boekje is geschikt voor leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs, alsook voor de leerlingen die initiatie volgen in het deel-
tijds kunstonderwijs.
- Voor elke leerkracht/begeleider die deze kinderen op een speelse en fijne manier willen begeleiden.

 2. Waarom schrijven we dit boek? 

Met dit originele lees- en doe-boek voor leerlingen en het zeer praktisch uitgewerkte lerarenboek kan je onmiddellijk aan de slag met de invulling 
van je muzische les. Zowel als de initiatie domeinoverschrijdend wordt aangeboden als dat de initiatielessen binnen hun domein worden gegeven. 
Dit boek kan als themaboek gebruikt worden tijdens de donkere herfst- en wintermaanden, denk aan Halloween. Maar er kan evengoed een volledig 
schooljaar mee gewerkt worden, want de vele uitgewerkte opdrachten kunnen ook los van het trollenthema worden gezien.
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3. Summiere inhoud van het pakket

3.1. Voor de kinderen

a. Het boekje Glym met het waanzinnig mooi verhaal van het trollenmeisje Glym.

b. Een doe-boekje en zelf-evaluatieboekje.

c. Een knipblad om mee aan de slag te gaan.

d. Een download-link om alle audiobestanden (liedjes) op je eigen computer of mp3-speler te plaatsen en te beluisteren. 

3.2. Voor de leerkrachten

a. Een lerarenboek opgebouwd in 12 hoofdstukken met werkvoorbeelden die de 5 pijlers van het kunstonderwijs ondersteunen: muziek, woord, beeld, 
beweging en media.

b. Een download-link om alle audiobestanden (liedjes) op je eigen computer of mp3 speler te plaatsen en te beluisteren, inclusief de play-along versies 
en achtergrondsferen van elk nummer om vrij te gebruiken in de klas. 

c. Achteraan het boek vind je de akkoordschema’s van de liedjes, alsook het overzicht van de ontwikkelingsdoelen.
 
d. Implementatie van de software Ableton Live Intro:
naast de mogelijkheid om alle audiobestanden te downloaden als volwaardige liedjes en als play-along versies, worden al deze bestanden ook nog 
eens geleverd met het programma Ableton Live Intro. Deze software wordt gratis voor docenten ter beschikking gesteld door de firma Ableton met een 
licentie op jouw naam (zowel voor PC als voor MAC). Een handig instructiefilmpje helpt je op weg om aan de slag te gaan met dit programma (zie ach-
teraan boek voor jouw persoonlijke couponcode). Mogelijkheden:
- Elk liedje kan naar believen aangepast worden: versnellen, vertragen, verlengen, herhalen, klanken weg/erbij, alleen bas, alleen drums, transpositie ...
- Eigen opnames kunnen eenvoudig in elk nummer ingepast worden.
- De uiteindelijke opnames kunnen bewaard worden als afgewerkte liedjes.  

Gold
en Rive

r M
usic



3

4. Toelichting

4.1. Boek Glym

- Het leesboek Glym is de leidraad die je door heel het schooljaar kan meenemen. Elk hoofdstuk is een aanleiding voor een reeks nieuwe opdrachten 
voor elk domein. Het kan echter ook als themaboek gebruikt worden, denk aan de periode rond Halloween.

- Het doe-boek bevindt zich aan de achterkant van het leesboek. Het bevat per hoofdstuk een evaluatietool voor de leerling, waarbij de leerling zijn of 
haar ervaringen met de opdrachten voor zichzelf kan evalueren. Verder zijn er per hoofdstuk twee opdrachten voorzien die de leerling zelfstandig kan 
uitwerken. Soms gaat het verder op onderwerpen die we in het handboek aanreiken. Andere opdrachten staan dan weer los van het handboek. De 
opdrachten in het doe-boek zijn bedoeld voor de snelle leerlingen als extraatje tijdens de les, voor nieuwsgierigen die graag thuis verder knutselen, 
voor tussendoor … De leerlingen kunnen hier volledig zelfstandig mee aan de slag!
Achteraan in het doe-boek is een ‘vouw-flap’ voorzien. Als de leerling de instructies volgt, krijgt hij een soort ‘frietzakje’ in het boek. In deze verzamel-
map kunnen alle prulletjes, schetsen, kleine tekeningetjes … opgeborgen worden. Zo wordt het boekje een mooi persoonlijk item voor elke leerling. 

4.2. Lerarenboek

Ons grootste doel is om de leerkracht eenvoudige en haalbare activiteiten aan te reiken in alle 5 de muzische richtingen. Wees vrij om er zaken uit te 
halen die je zelf interessant vindt of zaken toe te voegen of aan te passen. Je kan er alle richtingen mee uit.

We kozen ervoor om telkens slechts één activiteit uit te werken. Zo blijft het overzichtelijk en duidelijk. We reiken echter ook ideeën aan om te vari-
eren. Op het einde van elke activiteit kan je de onderwijsdoelen uit het basisonderwijs terugvinden die in de activiteit aan bod kwamen. Op bladzijde 
5 en 6 vind je het ovezicht van de basiscompetenties in de eerste graad van het DKO van de Vlaamse Overheid. Het luik reflectie vinden wij zeer 
belangrijk en dit komt dan ook steeds aan bod. De invulling van de doelen is sterk afhankelijk van waar je als leerkracht nadruk op legt en of je op het 
einde van elk hoofdstuk ook ruimte maakt voor reflectie.
We beseffen dat het vak ‘media’ een apart geval is. Soms kan je er een hele les mee vullen, maar vaak is het vooral nuttig om media te integreren 
in de andere domeinen. Zo kan je bijvoorbeeld in een beeldles foto’s nemen, in een muziekles kan je dan weer opnames maken en in een dans- of 
dramales kan je gaan filmen.
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5. Hoe ga je van start met Glym

Als je in het begin van het schooljaar start met Glym is het aangewezen om eerst een algemene kennismakingsles te houden zodat iedereen elkaar eerst 
leert kennen en er een veilige context gecreëerd wordt voor de leerlingen. De trollenwereld onmiddellijk binnentreden zonder kennismaking kan mis-
schien te veel emotie opwekken.

Sfeerschepping

Er zijn verschillende mogelijkheden om Glym te introduceren in jouw klas. 
• Je kan de klas verduisteren en aankleden met bv. stenen, mos, een groen deken of tapijt.
• Je kan de muziek van Glym laten horen en het verhaal zelf vertellen.
• Je kan het voorgelezen verhaal op audio afspelen.
• Je kan starten met het eerste lied uit het boek: Het grote trollenlied. Dit staat garant voor veel plezier en is een heel fijne opener.
• Je kan een kort gesprek houden over trollen. Wat weten de kinderen zelf al over trollen?

Uiteraard bepaal je als leerkracht zelf hoever je gaat met sfeerschepping. Wees vooral zelf onbevangen en nieuwsgierig en laat je samen met de leerlin-
gen meevoeren op een onvergetelijke reis in de trollenwereld van Glym!
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Basiscompetenties eerste graad DKO – Vlaamse Overheid 
 

Kerncompetentie 
1e Graad 

Doelen (realisatieverplichting) en attitudes (inspanningsverplichting) 

1. Individuele gedrevenheid 
tonen: de leerling vertrouwt 

op eigen 
expressiemogelijkheden en 
wil zijn creatieve resultaten 

tonen 

1.1 Bouwt intrinsieke betrokkenheid: aandacht, motivatie, nieuwsgierigheid, verwondering, 
waarneming en authentieke beleving 

 
1.2 Uit (non-)verbaal welke uitdrukkingsvormen aansluiten bij de eigen mogelijkheden 

 
1.3 Ontdekt fysieke en (psycho)motorische mogelijkheden  

 
1.4 Uit (non-)verbaal persoonlijke voorkeuren 

2. Creëren en (drang tot) 
innoveren: de leerling komt 

actief en uit zichzelf met 
artistieke vormgevingen, 

benaderingen en inzichten 

2.1 Neemt (gericht) waar 
 

2.2 Gebruikt intuïtie, basisemoties, verbeelding en ervaringen vanuit de eigen leef- en 
belevingswereld in artistieke uitingen 

 
2.3 Ontdekt elementen van creativiteit of originaliteit 

3. Vakdeskundigheid inzetten: 
de leerling zet verworven 

kunstvormspecifieke 
kwaliteiten in bij het gebruik 

van een artistieke 
uitdrukkingsvorm 

3.1 Ontdekt bouwstenen: taal, lichaam, ruimte, tijd, vorm, kleur en digitale data 
 

3.2 Combineert bouwstenen op een eenvoudige manier 
 

3.3 Speelt met (aangeboden) elementen van samenhang, herhaling, contrast, verwachting en 
verrassing 

 
3.4 Gaat doelmatig, duurzaam en veilig om met lichaam, instrument en materiaal Gold
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4. Onderzoeken: de leerling 
analyseert, reflecteert en 

communiceert over proces 
en product 

4.1 Exploreert artistieke uitdrukkingsvormen 
 

4.2 Toont (non-)verbaal hoe impulsen, prikkels, ideeën en gedachten in artistieke 
uitdrukkingsvormen inspirerend zijn 

 
4.3 Vertelt over de eigen waarnemingen 

 
4.4 Toont nieuwsgierigheid voor artistieke uitdrukkingsvormen in de eigen leefwereld 

 
4.5 Vertelt over wat voor zichzelf nieuw, anders of verbeterd is 

5. Relaties bouwen en 
samenwerken: de leerling 

kan eigen talent en 
deskundigheid ten dienste 

stellen van het 
gemeenschappelijk artistiek 

doel of project 

5.1 Bouwt zelfvertrouwen op 
 

5.2 Bouwt vertrouwen in de ander op 
 

5.3 Neemt (gericht) impulsen van anderen waar 
 

5.4 Vindt een eigen plek in de groep 
 

5.5 Neemt deel aan het groepsgebeuren 
 

5.6 Benadert de ander respectvol 
 

5.7 Gaat respectvol om met de ideeën van de ander 

6. Presenteren: de leerling 
toont proces en/of product 

aan een publiek 

6.1 Durft een creatie/realisatie tonen aan anderen 
 

6.2 Geniet van de positieve respons van anderen 
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4. Onderzoeken: de leerling 
analyseert, reflecteert en 

communiceert over proces 
en product

4.1 Exploreert artistieke uitdrukkingsvormen

4.2 Toont (non-)verbaal hoe impulsen, prikkels, ideeën en gedachten in artistieke
uitdrukkingsvormen inspirerend zijn

4.3 Vertelt over de eigen waarnemingen

4.4 Toont nieuwsgierigheid voor artistieke uitdrukkingsvormen in de eigen leefwereld

4.5 Vertelt over wat voor zichzelf nieuw, anders of verbeterd is

5. Relaties bouwen en 
samenwerken: de leerling 

kan eigen talent en 
deskundigheid ten dienste 

stellen van het 
gemeenschappelijk artistiek 

doel of project

5.1 Bouwt zelfvertrouwen op

5.2 Bouwt vertrouwen in de ander op

5.3 Neemt (gericht) impulsen van anderen waar

5.4 Vindt een eigen plek in de groep

5.5 Neemt deel aan het groepsgebeuren

5.6 Benadert de ander respectvol

5.7 Gaat respectvol om met de ideeën van de ander

6. Presenteren: de leerling 
toont proces en/of product 

aan een publiek

6.1 Durft een creatie/realisatie tonen aan anderen

6.2 Geniet van de positieve respons van anderen

Basiscompetenties eerste graad DKO – Vlaamse Overheid in het lerarenboek GLYM 

Hoofdstuk: Beeld Dans Muziek Woord 

1 Glym 2.1 1.1 1.2 3.1 
3.1 1.3 2.1 5.1

3.3 3.2 5.4 
2 En toch zet ik 2.3 1.3 1.3 1.1 

een stap 3.4 2.2 2.1 1.3
5.1 3.2 3.1 2.2

5.1 6.1 4.1 
3 Genieten 2.2 3.4 2.1 2.3 

3.2 5.1 3.1 3.3
4.3 5.2 4.1 4.4 

4 Ik ben bang 3.3 2.1 1.1 3.2 
van niets 5.5 2.3 2.3 3.3 

5.6 3.2 3.4 3.4 
5 Kleur 1.4 1.2 3.1 2.1 

bekennen 3.3 1.3 3.3 2.2
5.1 2.2 3.4 4.3
5.4 

6 Op mijn gemak 2.3 2.3 1.1 5.1 
4.1 5.7 1.4 5.2
4.4 6.1 4.4 5.6

5.5 
7 Wateralfabet 1.3 2.1 2.2 1.2 

2.1 3.1 4.2 3.2
3.4 4.1 6.2 3.4 

8 Hier sta ik dan 3.3 5.3 5.3 2.2 
4.1 5.5 5.4 2.3
4.5 6.1 5.5 4.1

5.7 4.4
6.2 2.2 Gold
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9 Echo 3.1 3.4 2.1 2.1 
 4.5 5.3 4.5 4.2 
 6.1 2.3 5.1 6.1 
  4.3   

10 Rotsen 1.1 1.4 2.3 2.2 
 1.2 4.2 4.3 4.5 
 4.2 4.4 6.1 6.1 
 5.7 6.2 6.2 6.2 
11 Noem hem 3.4 4.5 1.3 1.4 

 5.3 5.4 1.4 5.3 
 6.2 5.5 

5.6 
4.3 5.7 

12 Ingekleurd 2.2 1.3 3.4 5.3 
 3.3 5.1 4.1 5.4 
 3.4 5.2 5.4 5.5 
    6.1 

6.2 
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Audiobestanden meegeleverd met dit lerarenboek (via download):

1. HET GROTE TROLLENLIED

2. GLYM HET VERHAAL

3. DANS ALS EEN TROL

4. IK BEN BANG VAN NIETS

5. KLEUR BEKENNEN

6. HET ZIJN ER MEER DAN ZEVEN

7. WATERALFABET

8. EN TOCH ZET IK EEN STAP

9. O - o ECHO

10. TJIFTJAF WIELEWAAL TURELUUR

11. INGEKLEURD

12. HET GROTE EINDLIED

13. HET GROTE TROLLENLIED (play along)

14. GLYM HET VERHAAL (atmosfeer)

15. DANS ALS EEN TROL (play along)

16. IK BEN BANG VAN NIETS (atmosfeer)

17. KLEUR BEKENNEN (play along)

18. HET ZIJN ER MEER DAN ZEVEN (atmosfeer)

19. WATERALFABET (play along)

20. EN TOCH ZET IK EEN STAP (play along)

21. O - o ECHO (atmosfeer)

22. TJIFTJAF WIELEWAAL TURELUUR (play along)

23. INGEKLEURD (play along)

24. HET GROTE EINDLIED (play along)
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Het boek is onderverdeeld in 12 hoofdstukken:

1. Glym

2. En toch zet ik een stap

3. Genieten

4. Ik ben bang van niets 

5. Kleur bekennen

6. Op mijn gemak

7. Wateralfabet

8. Hier sta ik dan

9. O - o echo

10. Rotsen

11. Noem hem

12. Ingekleurd
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1. GLYM BEELD: Karaktertrol maken

Achtergrond

Nodig

Opdracht gebaseerd op “Charlot Cubiste” van Fernand Léger.
zie bijlage 1 “Charlot Cubiste”
Tegenstellingen: 
In het kader van ja/nee is deze opdracht gebaseerd op tegenstellingen. 
Een eerste opdracht waarbij de leerling meteen een tastbaar resultaat heeft.

-  gekleurd papier
-  splitpennen
-  schaar
-  lijm
-  stiften
-  bijlage

Instructie Laat de kinderen zelf op zoek gaan naar tegenstellingen.
Schrijf daarna het volgende op het bord:

recht krom

groot klein

donker licht

Laat de kinderen uit elke tegenstelling één optie kiezen voor het uitwerken van een gekke trol.
Tip: geef elk kind een blad met de tegenstellingen (zie bijlage). Laat ze in elke kolom de gekozen tegenstelling 
in kleur aanduiden.

De leerling knipt vormen uit gekleurd papier. Afhankelijk van de gekozen tegenstellingen.

bv.:
- krom: vormen met kromme lijnen
- licht: gebruik enkel lichte kleuren
- groot: knip grote vormen uit

Laat het kind daarna een gekke trol puzzelen. Zie voorbeeld “Charlot Cubiste”. Alle onderdelen van het 
mannetje worden met splitpennen aan elkaar verbonden.
Het hoofd kan met stift of met gekleurd papier versierd worden (haar, oren, hoedje …).Gold
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1. Glym BEELD: vervolg

Uitbreiding Je kan nog andere tegenstellingen voorstellen m.b.t. de uitwerking van het gezicht:

man vrouw
blij boos
mooi lelijk

Zie doe-boek In het doe-boek vind je een knipvel. Knip daaruit de bladwijzer dat het kind kan gebruiken doorheen het verhaal. 
Kleef de bladwijzer op dik papier voor extra stevigheid.
Prik of knip de neus uit, laat het kind de bladwijzer versieren door haar, oren, ogen … toe te voegen. 
Wees vrij in materiaalkeuze.

Reflectie Tevreden over je werk? Wat vond je van het materiaal waarmee je mocht werken? 
Zijn er dingen die je volgende keer anders zou doen?

Ontwikkelings-
doelen

1.1. / 1.4. / 1.5.

bijlage 1: Charlot Cubiste
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1. GLYM MEDIA: Ja/nee gezicht

Achtergrond

Nodig

Foto/video dagboek. Zorg dat er iedere les enkele foto’s en/of video opnames gemaakt worden. Op het eind van het boek kan er 
een video/foto dagboek samengesteld worden. 

- fotocamera of gsm
- computerprogramma om foto’s te bewerken
- camcorder

Instructie Laat de kinderen elkaars gezicht fotograferen. Een ja-gezicht en een nee-gezicht met volle overtuiging. Het volledige gelaat moet 
gebruikt worden.
Wanneer ieder kind zijn twee foto’s heeft, worden ze overgezet op de computer.

De foto’s kunnen horizontaal in twee geknipt worden. Het bovenste gedeelte van het ja-gezicht plak je op het onderste gedeelte 
van het nee-gezicht (of omgekeerd).

zie voorbeelden bijlage

Uitbreiding De foto’s kunnen op vele verschillende manieren geknipt worden. 
Horizontaal, verticaal, diagonaal, enkel de ogen uitknippen ...
Foto’s kunnen ook gewisseld worden tussen de kinderen zelf. Een deel van kind A op een deel van kind B.

Reflectie Wat vind je van het resultaat? Ben je verrast? Kon je goed overweg met de computer?

Doe-Boek Misschien kan de favoriete foto van de kinderen afgedrukt worden om in de verzamelmap van hun doe-boek te bewaren. 

Ontwikkelings-
doelen

5.5.
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2. EN TOCH ZET 
IK EEN STAP

MUZIEK: Ritmische stappen

Achtergrond

Nodig

Deze les kan opgesplitst worden in kleine stukjes. De activiteit kan kort hernomen worden waarbij men telkens een stapje verder 
kan gaan.

- instrumentaal ritmisch muziekfragment (zelf te kiezen, of met eigen instrumenten)
- trollenvoetjes in verschillende kleuren verspreid in de ruimte (zie bijlage)
- gekleurde bladen: geel, groen, blauw, rood, (paars en oranje horen bij de uitbreiding)
- ritme-instrumenten: bijvoorbeeld tamboerijn, trommelsritmestokjes, triangels 

Instructie Opwarmer
De kinderen stappen op de maat van de muziek in het trollenbos. Wanneer de muziek stopt gaan ze zo snel mogelijk op een 
trollenvoet staan en verstenen. Van zodra de muziek terug te horen is stappen de kinderen terug rond in de ruimte. 
Tijdens de ‘stop’ zeg je hoe de kinderen verder moeten lopen. 
Zo kunnen ze bijvoorbeeld huppelen, achteruit lopen, op handen en voeten, als trollen …

Kern
Het is belangrijk dat je de komende activiteit opbouwt en steeds goed in de gaten houdt of alle kinderen kunnen volgen. 
Verderop zijn er tips om kinderen die ritmisch sterker zijn wat extra uitdaging te bezorgen.

1) Zelfde opdracht als bij het opwarmertje. Ieder kind krijgt een ritme-instrument en speelt de beat op zijn/haar instrument terwijl 
ze door het trollenbos stappen. Hier kan je al spelen met de snelheid van de luisterfragmenten.  

Wanneer de muziek stopt, stoppen de kinderen met spelen en luisteren ondertussen naar wat de ‘solist’ speelt. 
De solist (eerst de leerkracht, daarna eventueel een kind) speelt een ritme voor dat 1 maat (4 tellen) duurt, daarna volgt 1 maat 
rust waarin de kinderen in hun hoofd het ritme herhalen en pas de volgende vier tellen mogen ze het naspelen. 
Van zodra de muziek terug start, gaan ze op stap met de beat op hun instrument.

2) Verdeel de kinderen in groepjes en per instrument.
Groen = tamboerijn
Geel = trommel
Rood = ritmestokje
Blauw = triangelGold
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2. EN TOCH ZET 
IK EEN STAP

MUZIEK: vervolg

Instructie
(vervolg)

Check even snel of alle kinderen weten bij welke kleur hun instrument hoort.
Zorg dat je op een goed zichtbare plaats de gekleurde bladen kunt hangen en neem je aanwijsstok. 
Wanneer een kleur wordt aangewezen laat de juiste groep zijn instrument horen. Hier kunnen eventueel enkele kinderen de 
aanwijsstok overnemen.

3) Iedere kleur krijgt nu zijn ritme: 
Leer de onderstaande ritmes stap voor stap aan. 
Volgorde van aanleren: blauw – geel – groen – rood (paars en oranje zijn uitbreiding).
Nu kan je naar eigen inbreng een klein concertje geven. Gebruik je aanwijsstok om te tonen welke kleur zijn ritme mag laten 
horen. Spreek op voorhand tekens af voor: verder spelen, stoppen, luider, zachter …

Geel Ik       een      stap  x


_____   _____    ______    X   

Rood Toch zet ik een stap

__ __  __ __  _____  X       

Blauw Stap     x   Stap    x

______  X    ______  X     

Paars X       een stap      X      een stap

     

X         ___ ___         X      ___  
___  

oranje improvisatie

"

"

"

"

"

Groen Ik zet een stap


______  __ __  _______  X   

Geel Ik       een      stap  x


_____   _____    ______    X   

Rood Toch zet ik een stap

__ __  __ __  _____  X       

Blauw Stap     x   Stap    x

______  X    ______  X     

Paars X       een stap      X      een stap

     

X         ___ ___         X      ___  
___  

oranje improvisatie

"

"

"

"
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2. EN TOCH ZET 
IK EEN STAP

MUZIEK: vervolg

Instructie
(vervolg)

4) Ga wat variëren met je aanwijsstok. Speel enkel als je eigen kleur aangewezen wordt. Neem telkens vier tellen rust tussen de 
deeltjes, anders kunnen de kinderen niet op tijd klaar zijn om correct te spelen.

5) Ga allemaal in een kring staan. Speel allemaal het ritme … (kies een kleur) op het tempo aangegeven door de leerkracht. 
Speel het ritme 1x en stop dan vier tellen.
Probeer dit enkele malen na elkaar tot iedereen het systeem begrijpt.
Speel daarna als leerkracht een nieuw ritme in die rustperiode. Voeg daarna opnieuw vier tellen rust in waarbij de leerlingen in 
hun hoofd het ritme spreken en daarna spelen.
Dus:
luister – denk – speel

Wanneer dit goed lukt, kunnen de kinderen opgedeeld worden in groepjes waarbij ieder instrument aanwezig is. 
Laat ze zelf een compositie maken en uitvoeren.

Reflectie Wie vond dit een leuke activiteit? 
Wie vond dat het vlot verliep, wie had het wat moeilijker?
Was er vooruitgang bij het hernemen van de activiteit? 
Wie vond het leuk om zelf iets voor te doen, om de aanwijsstok eens te mogen ‘bedienen’?
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2. EN TOCH ZET 
IK EEN STAP

DRAMA: Van timide naar koninklijk

Achtergrond

Nodig

Lichaamshoudingen uitvergroten kan boeiend zijn op een podium. 
Door dezelfde zin op een tegenovergestelde manier te spelen, geef je het een totaal andere betekenis. 
Hier ga je enkel met de zin ‘en toch zet ik een stap’ werken en dit in al zijn mogelijkheden.

- optioneel: camcorder/GSM ... 

Instructie Inleiding

Je gaat het lichaam helemaal wakker maken. Begin met je tenen wakker te schudden, daarna je voeten, je benen en je romp.  
Laat je buik draaien, je borstkas, je vingers, je handen, armen en je hoofd. 
Combineer enkele lichaamsdelen en eindig met alles heen en weer te schudden. 
Maak video-opnames van de volgende oefeningen (zie reflectie). 

Kern

Je laat de kinderen de zinnetjes ‘en toch zet ik een stap’ zeggen. Laat ze ook fysiek telkens een stap in de ruimte zetten, 
in het begin zeer timide. Bij elke stap worden ze zelfzekerder zodat op het einde de zin koninklijk klinkt. 
Dus:
Stap (zeer timide)
Een stap (iets luider)
Ik een stap (meer lef)
zet ik een stap (gedurfd)
Toch zet ik een stap (zelfzeker)
En toch zet ik een stap (koninklijk)
Kunnen ze het ook andersom? 
In het totaal zijn er 4 manieren:
 1. begin met ‘stap’ timide (zie voorbeeld hierboven)
 2. begin met ‘stap’ koninklijk, eindig met ‘en toch zet ik een stap’ timide
 3. begin met ‘en toch zet ik een stap’ timide, eindig met ‘stap’ koninklijk
 4. begin met ‘en toch zet ik een stap’ koninklijk, eindig met ‘stap’ timide
Voer ze eerst alle 4 klassikaal uit. Bespreek de kleine nuances. 

Laat enkele kinderen hun favoriet uitkiezen om te tonen aan de anderen.Gold
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2. EN TOCH ZET 
IK EEN STAP

DRAMA: vervolg

Uitbreiding Speel hiermee. Probeer eens andere gevoelens bijvoorbeeld beginnen met lief, eindigen met boos of begin met verdrietig en 
eindig met blij ... 
Doe het ook telkens andersom.

Reflectie Bespreek de opnames. Bekijk ook even apart het verschil tussen de twee uitersten (het begin en het einde). Aangezien er in de 
film niet echt gesproken wordt, hoeft het tijdens het bekijken niet stil te zijn. Laat de kinderen gerust reageren. 

Ontwikkelings-
doelen

3.2. / 3.7.*
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2. EN TOCH ZET 
IK EEN STAP

BEWEGING: Transformatie

Achtergrond

Nodig

Bij deze opdracht zijn verbeelding, fantasie en durf van groot belang.
Laat de kinderen afzonderlijk van elkaar hun eigen ding doen.

- grote ruimte

Instructie Transformeren of veranderen kan heel eenvoudig. Je moet je fantasie en voorstellingsvermogen aanspreken. 

Als eerste kan je de ondergrond gaan veranderen. 
Je stapt eerst rond in de ruimte zoals ze is. Daarna verander je de ondergrond naar: bijvoorbeeld een steile helling, de maan 
(ruimte), een moeras, op hete kolen of lava, in plassen, in een lage grot,  op een stinkende vuilnisbelt, een bloemenveld waar 
heel broze bloemetjes staan …

Je kan de persoon veranderen.
Je bent niet langer jezelf, maar wordt: een peuter die zijn eerste stapjes zet, een koning die zijn paleis binnen stapt, een kreupele 
heks, een vrolijk meisje, een dikke man/vrouw, een dronken persoon, een mannequin ...

Je kan ook je handelingen veranderen.
Je stapt met: een super zware rugzak, een hond aan de leiband, een visbokaal in je handen, een ei op je hoofd, een houten 
been, op heel hoge hakken ...

Gold
en Rive

r M
usic



38

2. EN TOCH ZET 
IK EEN STAP

BEWEGING: vervolg

Uitbreiding Je kan bovenstaande oefeningen combineren. 
Bijvoorbeeld: je loopt op een moeras als een mannequin met een visbokaal in je handen.

Reflectie Kon je jezelf makkelijk inleven in het personage? Wat vond je het makkelijkst: de handelingen, personen of de ondergronden?

Ontwikkelings-
doelen

4.1.* / 4.4.
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3. GENIETEN BEWEGING: Trollenyoga - Trollendans

Achtergrond

Nodig

Yoga is een eeuwenoude levensvisie waarvan de wortels in India liggen. 
Het woord stamt uit het Sanskriet en betekent ‘verbinden’ of ‘samenbrengen’.
Yoga is meer dan alleen maar rustig bewegen of je adem beheersen, het verenigt je lichaam, geest en ziel. 

- yoga matjes of turnmat
- tekeningen met poses yoga (zie bijlage)
- audiofragment 3: ‘Dans als een trol’

Instructie Bij de trollenyoga doe je best de schoenen uit. Probeer een moment van rust in te lassen. 
Net na de middag kunnen vele kinderen daarvan genieten.

Trollenyoga:
Hieronder enkele poses die kunnen aan bod komen tijdens de ‘trollenyoga’.

De Rots: 
- Ga op je knieën zitten met je poep op je hielen.
- Breng je hoofd op de mat (voorhoofd).
- Blijf even liggen terwijl je heel rustig in- en uitademt.
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3. GENIETEN BEWEGING: vervolg

Instructie
(vervolg)

Verstenen:
- Startpositie: de rots.
- Breng je hoofd omhoog, je schouders laag en de borst open en glijdt naar voor.
- Rol je op dezelfde manier terug op.

Schommelschors:
- Ga op je buik liggen en neem je voeten vast. Je knieën, buik en voorhoofd rusten nog op de grond. Probeer je te ontspannen.
- Duw je voeten naar boven en trek ze naar achteren. Je voelt je armen opspannen. Je romp en je hoofd komen omhoog.
- Adem diep in met je buik zodat je begint te schommelen. Het voelt net alsof je in oma’s schoot ligt te wiegen.

Dans als een trol.Gold
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3. GENIETEN BEWEGING: vervolg

Uitbreiding Een yoga-oefening per twee:
- Glym op de steen. Kind A is de steen, Kind B is Glym. Uiteraard kunnen we straks wisselen.

Steen:  
- Ga op je knieën zitten met je poep op je hielen.
- Breng je hoofd op de mat (voorhoofd).
- Blijf even liggen terwijl je heel rustig in- en uitademt.
- Wanneer Glym op je komt liggen moet je rustig blijven ademen.

Glym:
- Ga met je rug naar de voeten van de steen staan.
- Breng je poep tegen de poep van de steen. Doe dit heel rustig en zacht.
- Leun op je steen. Laat je rug helemaal zakken op de rug van de steen (heel zachtjes).
- Breng je armen over je hoofd. Probeer rustig even te blijven liggen.
- Adem goed uit terwijl je terug recht komt en van je rots gaat.

Van de Trollendans kan er een videoclip gemaakt worden.

Reflectie Hoe voelde het om een steen te worden? Welke pose vond je het leukst, het moeilijkst ...?
Kon je de pasjes van de trollendans goed onthouden? Kon je de bewegingen goed uitvoeren? 
Was je beschaamd om te dansen of vond je het superleuk?

Ontwikkelings-
doelen

4.1. / 4.6.
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3. GENIETEN MEDIA: vervolg

Instructie Een korte bespreking van ‘Tableaux Vivant’ en enkele voorbeelden kunnen ervoor zorgen dat de kinderen een duidelijk idee 
krijgen van wat Tableaux Vivant precies betekent. 

De tekening van ‘Genieten’ kan best op een duidelijk zichtbare plaats gehangen worden. Leg ook een tekening naast het 
fototoestel.
Het fototoestel op een statief plaatsen of op een plaats waar het kan blijven staan is van belang om een goed eindresultaat te 
hebben.
De foto/tekening in detail observeren duurt even, maar is heel belangrijk. Zo is niet alleen de positie, maar zijn ook de uitdrukkin-
gen van belang. 
Wanneer voldoende materialen in de klas/school/speelplaats ... aanwezig zijn kan er eerst besproken worden hoe dit aangepakt 
zal worden. Welke materialen, welke kinderen waar, enz. 
Wanneer alle afspraken gemaakt zijn en iedereen goed weet wat hij/zij moet doen, kan je aan de slag.
De leerkracht kan optreden als fotograaf en coördinator van het hele gebeuren.

Video/fotodagboek: Maak zeker ook wat foto’s of filmpjes van de making-of.

Uitbreiding De klas kan in groepen opgedeeld worden. 
Wanneer er in groepjes gewerkt wordt, heb je de keuze om alle groepjes al dan niet dezelfde foto/schilderij/tekening te geven.
Ook kan er telkens een andere locatie gebruikt worden. Speelplaats, bos, klaslokaal, EHBO-lokaal ...

Reflectie Vind je het eindresultaat geslaagd? Was dit een moeilijke opdracht? Wat vond je het leukste idee van jezelf of van iemand 
anders? Kon je genoeg geduld opbrengen om de opdracht volledig af te werken?

Doe-Boek Misschien is het leuk om een kleine print in de verzamelmap van je boek te bewaren?

Ontwikkelings-
doelen

5.5. / 6.2.*
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4. IK BEN BANG 
VAN NIETS

BEELD: Monster-silhouetten en schaduwspel

Achtergrond

Nodig

De oudste schimmenspelen ontstonden in Azië. Door rondtrekkende straatartiesten werd het via Italië, Duitsland en Engeland 
over heel Europa verspreid. Het was populair om allerlei geheimzinnige, griezelige en spookachtige effecten op te roepen. 
Zo werden er bijvoorbeeld schimmen geprojecteerd op rookwolken.

Een silhouet is een schaduwbeeld. Je ziet alleen de omtrek van het object.

- zwart papier
- rood papier
- wit papier
- schaar
- lijm en plakband
- lamineervellen en machine
- brochettestokjes
- overhead projector

Instructie Teken op zwart papier met potlood rond je handen.
Doe dit in verschillende houdingen.
Bijvoorbeeld:  hand open - hand dicht - vuist maken - zijkant van de hand …

Knip de handen uit.

Maak een compositie met de handen. Leg de vormen zo dat ze op een monster lijken.
Laat de kinderen verschillende composities proberen. 
Laat ze experimenteren met hun uitgeknipte handen. 
zie foto 1

Kleef de handen aan elkaar.

Nu kan je details aanbrengen met wit en rood papier. Bvb. mond, ogen, tanden, tong …
Laat ook hier de kinderen hun fantasie aanspreken. Niet elk monster heeft 2 ogen ...Gold
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4. IK BEN BANG 
VAN NIETS

BEELD: vervolg

Instructie
(vervolg)

Lamineer de monsters en bevestig ze op een stokje voor het schaduwspel of schimmenspel.
Indien geen overhead projector aanwezig kan je dat makkelijk namaken met een groot wit doek en een lamp op statief.
Laat de kinderen met hun monster bewegen. Laat ze op zoek gaan naar bewegingen die passen bij hun monster. 
zie foto 2

Leg je monster op de projector en ga ermee bewegen. Probeer of je met twee kinderen een soort ‘dialoog’  kan maken. 
zie foto 3 

Reflectie Was je handig met de schaar? Verzin een naam voor je monster. Wat was het leukste tijdens het schimmenspel?

Ontwikkelings-
doelen

1.2. / 1.4. / 1.6.
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4. IK BEN BANG 
VAN NIETS

MUZIEK: Grafische partituur maken en uitvoeren.

LES 1: Grafische partituur leren kennen - experimenteren met stem.

Achtergrond

Nodig

Een grafische partituur is een manier om het muziekverloop weer te geven. 
Dit kan met symbolen, kleuren, plaatjes en andere tekens  (i.p.v. het notenschrift).
Er kan een legende aan toegevoegd worden om de manier van uitvoeren beter uit te leggen. 

Tip: Enkele componisten die gebruik maakten van Grafische partituren zijn John Cage en Alison Knowles.

Tip: om de kinderen te laten kennis maken met een grafische notatie én met hun stem kan je het boek ‘OH! Een boek vol geluid’ 
van Hervé Tullet gebruiken. Uitgever: Oogappel.

- A4 - tekenblad
- potlood

Instructie Ga met de leerlingen op zoek naar verschillende manieren waarop je kunt zingen/spelen.

luid/zacht - (ver)snel/ (ver)traag - verluiden - hoekig/sierlijk - scherp/dof - stijgend/dalend - hoog/laag
gillen - tieren - fluisteren - heksenstem - bibberstem …

Ga klassikaal op zoek naar een manier om al je ideeën neer te schrijven.
Dit kan een hulpmiddel zijn om hun eigen grafische partituur vorm te geven.

Zie voorbeeld 1 voor parameters en voorbeeld 2 voor stemgebruik.
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4. IK BEN BANG 
VAN NIETS

MUZIEK: vervolg. Grafische partituur maken en uitvoeren

LES 2: Maken van een grafisch verhaal en de uitvoering ervan.

Achtergrond

Nodig

Inleiding:
Je kan deze opdracht doen met de stem ofwel met instrumenten.
Je kan hier werken rond de verschillende klankkleuren of timbres die aan bod komen.
dof/helder, scherp, kil, donker, sprankelend …

De klankkleur kan verschillen naargelang de speelwijze.
Bijvoorbeeld: 
- piano: experimenteer met piano (snaren, klankkast, e.d.)
- trommels: op vel slaan met stokken, met handen, met nagels, op de rand slaan, spreken tegen het vel, wrijven op het vel ...
- stem: heksenstem, fluisteren, roepen, gemene stem, lieve stem …

- A4 - tekenblad
- kleurpotloden of stiften
- monstertjes (zie bijlage)
- instrumentjes of stem

Instructie Ga aan de slag met de monsters uit het boek of maak je eigen griezels. 
Om de kinderen te laten nadenken over hun werk, kan je ze vragen om in groepjes te werken.  

Laat kind A zijn partituur uitleggen. Daarbij denkt hij na over hoe de anderen moeten spreken of spelen op hun instrument. 
Zo ziet hij of zijn notatie duidelijk genoeg is of niet. Eventueel kan hij nog veranderingen aanbrengen.
Laat de kinderen dan even oefenen om het daarna voor de klas te brengen. 
Alles is juist, niets is fout!
Hier is vooral het proces belangrijk. Het experimenteren, het verwoorden van wat de kinderen in hun hoofd hebben.
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4. IK BEN BANG 
VAN NIETS

MUZIEK: vervolg

Uitbreiding Zoek voor een ander geluid voor elke griezel. Experimenteer en varieer met die geluiden. 
Probeer een spannend verhaal neer te schrijven. 
Leg hierbij de link naar wat de kinderen gemaakt hebben in les 1.
Laat de kinderen elk drie monsters tekenen met elk hun eigen karakter, geluid en kleur. 
Extremen mogen hier zeker opgezocht worden.

Voorbeeld:
Twee monsters ontmoeten elkaar. Het ene monster heeft de klank ‘AH’, het andere de klank ‘OH’ (werk je met instrumenten, dan 
heeft ieder monster zijn eigen instrument). 
De monsters kunnen elkaar uitdagen en van hoog naar laag springen, er kan een ruzie ontstaan ... 
Laat je fantasie de vrije loop.

zie foto 1 - 2 - 3

Reflectie Bespreek de les met de groep. Niet alleen het opvoeren maar ook het proces.

Bijvoorbeeld:
Heb je goed kunnen uitleggen aan je groep wat je precies wou? 
Kon je makkelijk uitvoeren wat er gevraagd werd?
Kon je snel een verhaaltje bedenken? 
Vond je de uitvoering goed gedaan?

 
Ontwikkelings-
doelen

2.1. / 2.2. / 6.3. / 6.5
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Kleur Bekennen (uitbreiding)

Volgorde:
Intro - Strofe 1 - Intermezzo - Strofe 2 - Intermezzo - Strofe 3 - Slot 2x

OF 

A - B - C - D - C - D - E - E

Intro (A):

 

2x

Strofe 1 (B):

Intermezzo (C):

C G C G G C C G G C G C CD F F

G G D G C CD D

G F G C CC AB F G C CC

E F G C CC CG EC CG

GC CG CC CG

GC CGGC CG

GAB

G

CF CG GGold
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5. IK WIL KLEUR 
BEKENNEN

MEDIA: Stop-motion

Achtergrond Stop-motion is een filmtechniek waarmee speciale effecten in films kunnen worden gecreëerd. 
De techniek wordt vooral vaak gebruikt in animatiefilms.

https://www.youtube.com/watch?v=i5HJz8taKVU

- gsm / camcorder / tablet
- fototoestel op statief
- papier
- oorstaafjes
- verschillende kleuren verf
- PicPac voor Android-toestellen (gratis te downloaden in de Google Play-store)
- Stop-motion voor iOs-toestellen (gratis te downloaden in de App store)

Instructie - Bekijk met de kinderen het filmpje hierboven en bespreek kort.
- Laat de kinderen de grote lijnen van hun tekening zachtjes in potlood tekenen. Dit kan een trollengrot zijn, een regenboog, 
Glym ...
- Zet je telefoon of tablet stevig vast.
- Open de app PicPac. Kies de optie Take Photos. Heb je een iPad of iPhone, gebruik dan de app Stop Motion.
- Klik op de ‘play’-knop. De camera neemt nu elke 2 seconden een foto. Vind je dat te snel, zet het ‘interval’ dan op meer 
seconden (6 seconden is het maximum). Tussen het maken van de foto’s door kunnen de kinderen telkens een stukje verder 
werken aan hun schilderwerk. Ofwel werk je per vlak ofwel per x aantal stippen, ofwel per kleur ...
- Klaar? Alle foto’s genomen? Klik op de ‘stop’-knop. Je ziet alle foto’s die je hebt genomen. Selecteer de foto’s die je wilt 
gebruiken. Klik op de ‘play’-knop om te zien hoe je filmpje eruit ziet. Selecteer eventueel andere beelden als het nog niet is zoals 
je wilt.

Uitbreiding Deze activiteit kan je met de hele klasgroep doen, in groepjes opgedeeld of zelfs per twee. Uiteraard is dit afhankelijk van het 
aanwezige materiaal.

Er kan ook muziek aan toegevoegd worden.

Reflectie Bespreek het resultaat met de kinderen. 
Waarop moet je de volgende keer letten?

Ontwikkelings-
doelen

5.3. / 5.5.Gold
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6. OP MIJN 
GEMAK

DRAMA: Vertrouwensspelletjes

Achtergrond

Nodig

Geloven in iemands eerlijkheid is een goed uitgangspunt om je op je gemak te voelen bij iemand.
We spelen korte spelletjes waarbij je telkens iemand centraal plaatst die vertrouwen zal moeten hebben in de groep. We noemen 
deze persoon ‘het proefkonijn’.

vertrouwen

Instructie Het proefkonijn gaat in de ruimte staan. De anderen maken een kring rond deze persoon (afstand: een ruimte stap). Ze houden 
beide handen voor de borst (alsof ze een bal gaan vangen). 
Nu verstijft het proefkonijn als een tinnen soldaatje en laat zich naar 1 richting vallen. Het kind aan de kant van de kring vangt 
hem zachtjes op en stuurt hem een andere richting uit. 
Het proefkonijn zal zo alle richtingen kunnen uitvallen en telkens opgevangen worden door iemand uit de kring.

- Variant: de kring gaat zitten met de benen gestrekt en de voeten tegen het proefkonijn aan. Belangrijk is dat alle voeten samen 
ervoor zorgen dat de voeten van het proefkonijn langs alle kanten goed bedekt zijn. (druk een beetje aan, maar doe niemand 
pijn). Het proefkonijn zal voelen dat hij zodanig ondersteund wordt door de groep, dat hij niet zal vallen. Nu kan hij naar eender 
welke richting hellen zonder te vallen.
- Maak twee rijen met de gezichten naar elkaar. Strek je armen en raak elkaar net niet. Het proefkonijn staat 2 meter verder en 
zal heel snel tussen de twee rijen doorlopen. De kinderen die in de rijen staan, mogen hun armen pas naar boven steken net 
voor het proefkonijn er tegenaan loopt.
- De groep legt zich allemaal met de rug plat op de grond, dicht naast elkaar (zoals een mat). Het proefkonijn legt zich dwars op 
de ‘mat’. Nu begint de hele groep samen naar 1 kant te rollen. Het proefkonijn rolt erover als een pistoletje over een kassaband.
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6. OP MIJN 
GEMAK

BEWEGING: Slow Motion - Dansende handen

Achtergrond

Nodig

Kiss & Cry’ by Michèle Anne De Mey & Jaco Van Dormael:
met een ingenieuze mix van live dans, film en theater creëren ze een betoverend miniatuursprookje. 

Michèle Anne De Mey begon haar carrière samen met Anne Teresa De Keersmaeker en groeide uit tot één van de belangrijkste 
choreografen in Franstalig België.  

Jaco Van Dormael is een Belgische cineast. Na zijn filmstudies in Brussel en Parijs werkte hij eerst als toneelregisseur alvorens 
in de filmwereld te stappen.
Zijn bekendste film is wellicht ‘Le Huitième Jour’. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0LhDyeGbbJ4

In volgend filmpje zie je de dansers goed aan het werk:
https://www.youtube.com/watch?v=XmQiwPbZB30

https://www.youtube.com/watch?v=i027vKrEArQ

- muziekfragmenten: eigen muziek of een van de instrumentale versies van de audiobestanden in het boek
- tafel of schoolbank

Instructie Leg aan de kinderen uit dat we deze les rustig gaan bewegen en alles in slow motion gaan doen.
Laat de kinderen even door de ruimte in slow motion bewegen. 
We kunnen ook onze bewegingen gaan isoleren. Dat wil zeggen dat je maar 1 lichaamsdeel mag bewegen. We gaan eens 
proberen in slow motion enkel met onze voet te bewegen. Laat de kinderen in de ruimte verschillende lichaamsdelen bewegen, 
telkens heel erg traag.

Laat één of een deeltje van bovenstaande filmfragmenten zien. Bespreek het met de kinderen.
De kinderen kunnen achter hun tafel/bank gaan staan en gebruiken hun tafel als podium voor hun handen.
Laat even de tijd en ruimte om de kinderen te laten experimenteren met hun handen. Probeer zoveel mogelijk bewegingen uit die 
je met je handen/vingers kan maken. Lopen, springen, draaien, plat gaan, vingers afzonderlijk, vingers over elkaar, met 1 hand, 
twee handen samen ...Gold
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6. OP MIJN
GEMAK

BEWEGING: vervolg

Instructie
(vervolg)

Laat de kinderen enkele van hun bewegingen zien aan de klas. 
Maak groepjes van 2 of 3 en maak samen een choreografie. 
Begin met een schets te maken van je verhaal en kies eventueel muziek die erbij past. 

Bijvoorbeeld: hand 1 ontmoet hand 2 en is bang. Hij wil weglopen maar struikelt. De andere hand komt hem ter hulp en helpt 
hem terug recht. Ze gaan even samen wandelen en nemen plaats op een bank. Na eventjes praten, gaan ze samen terug verder 
op stap.

Nadat het verhaal is uitgewerkt, kan je het proberen uit te beelden. 
Probeer hier extra aandacht te hebben voor het heel duidelijk en traag uitvoeren van de bewegingen. 
Probeer ook je voorstelling te ‘dansen’ zonder woorden.

uitbreiding enkele grote zwarte T-shirts

Maak een setting klaar om alles op te nemen. 
De kinderen kunnen een zwart T-shirt aantrekken zodat ze niet te opvallend in beeld komen en de aandacht naar de handen 
gaat.
Laat ze hun verhaal dansen, opnemen en daarna bekijken.

Reflectie Kon je veel bewegingen vinden met je handen? 
Vond je het moeilijk om niet te praten tijdens de voorstelling? 
Kon je goed samenwerken? Hoe was het eindresultaat? 
Wat was de grappigste beweging met je handen? Wat was de moeilijkste beweging?

Ontwikkelings-
doelen

4.1.* / 4.2. / 4.6. / 6.2.*
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12.
INGEKLEURD

MEDIA: Flashmob

Achtergrond

Nodig

Flashmob is een groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel 
uiteenvalt. 
Flashmobs worden veel georganiseerd via moderne communicatiemiddelen zoals het internet.

Kies voor een locatie waar je van bovenaf kunt filmen. Een speelplaats waar je vanuit een klasraam kunt filmen.
Voor uitwerking van deze lesomschrijving kiezen we voor een speelplaats. Dit is maar een voorbeeld, voel je vrij om dit open te 
trekken. 

- camcorder of gsm, indien mogelijk meerdere
- kleuren van de regenboog
- audiofragment 12: ‘Het Grote Eindlied’
- muziekinstallatie 
- locatie die je van bovenaf kunt filmen
- (zak)doeken in de kleuren van de regenboog

Instructie Zorg dat de kinderen allemaal donker gekleed zijn of misschien kunnen ze wel als trol verkleed zijn. Ieder kind heeft een (zak)
doek in zijn kleren verstopt in één van de kleuren van de regenboog. 
Maak een leuke choreo op het lied en laat telkens meer kinderen bijkomen. Laat ze per kleur bijkomen. 
Tegen het eind van het lied zouden de kinderen in de vorm van een regenboog kunnen staan en als eindshot allemaal hun 
gekleurde zakdoek openen en omhoog steken. Dan heb je de kleurenboog als eindshot vanuit de hoogte.

Uitbreiding Je bent hier natuurlijk volledig vrij om deze flashmob zo groots of klein aan te pakken zoals je zelf wil.
Laat de leerlingen helpen om alles in de computer te importeren en eventueel te knippen en plakken.

Reflectie Wist ik goed wat ik moest doen? Begreep ik de opdracht goed? Was ik op tijd op de juiste plaats? Was ik fier op het 
eindresultaat?
Bekijk jullie eigen filmpje.

Ontwikkelings-
doelen

5.4. / 6.1.* / 6.3.*Gold
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EINDTERMEN  
(bron: Vlaamse overheid)

1. Muzische vorming – Beeld

De leerlingen kunnen:

1.1. Door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beelden en beeldende kunst van vroeger, van 
nu en van verschillende culturen.
1.2. Door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en erover praten.
1.3. Beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan.
1.4. Plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven.
1.5. Beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en materialen hanteren om beeldend vorm te geven op een ma-
nier die hen voldoet.
1.6. Tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven.

2. Muzische vorming – Muziek

De leerlingen kunnen:

2.1. Muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek:
 - klankeigenschap
 - functie/ gebruissituaite.
2.2. Improviseren en experimenteren, klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel daar-
van gebruik maken.
2.3.* Openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere landen en culturen.
2.4.* Genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.
2.5. Vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het musiceren.
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3. Muzische vorming – Drama

De leerlingen kunnen:

3.1.* Genieten van een gevarieerd aanbod voor hen bestemde culturele activiteiten.
3.2. Spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten.
3.3. Geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch 
weergeven.
3.4. Spelvormen in een sociale en maatschappelijke context hanteren.
3.5. Ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.
3.6. Een aan de speelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) 
en verschillende verbale en non-verbale spelvormen improviseren.
3.7.* Genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, 
de beleving.

4. Muzische vorming – Beweging

De leerlingen kunnen:

4.1.* Genieten van lichaamstaal, beweging en dans
4.2. Een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt iets wat gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt.
4.3. Samenwerken met anderen:
 - om een eenvoudig dansverloop op te bouwen;
 - om al improviserend te reageren op elkaars beweging.
4.4. Bewegen op een creatieve manier en daarbij een of meerdere basiselementen van de beweging bespelen:
 - tijd,
 - kracht,
 - ruimte,
 - lichaamsmogelijkheden.
4.5. Nieuwe dansen ontwerpen met eenvoudige passen en figuren.
4.6. Het inoefenen, de voorbereiding, het aanwenden van de lichaamstaal en het uitvoeren (vertoning), door henzelf en anderen, kritisch 
bespreken.Gold
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5. Muzische vorming – Media

De leerlingen kunnen:

5.1. Beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen.
5.2. Ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen.
5.3. Soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen, 
benoemen en ze creatief bedienen.
5.4. Een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod en relativerende plaats toekennen.
5.5. Eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken.

6. Muzische vorming – Attitudes

De leerlingen kunnen:

6.1.* Blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
6.2.* Zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
6.3.* Genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.
6.4.* Vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen.
6.5. Respect betonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot eigen en andere culturen.

* De attitudes werden met een asterisk (*) in de kantlijn aangeduid.
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 Bas/Gitaar 

Bauweraerts/Belis

03. Dans als een trol 
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 Bas/Gitaar 

Bauweraerts/Belis

12. Het grote eindlied
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