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Introductie 
 

Binnenkort gaat u met uw leerlingen het Pieter Roelf Jeugdconcert ‘Puls en ritme’ van het Noord 

Nederlands Orkest bezoeken. Met dit lespakket kunt u uw leerlingen voorbereiden op dit 

bezoek. De lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met studenten opleiding Docent Muziek van 

het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Het lespakket bestaat uit vier lessen, variërend 

van een basisles over het orkest tot luisteroefeningen en doelessen met zingen en 

bodypercussie. U kunt alle lessen doen, of die lessen eruit kiezen die aansluiten bij uw 

leerlingen.  

 

Wij wensen u veel plezier met de voorbereidingen en tot in het theater! 

 

Linda Koezen-Zandbergen (educatie NNO)  

Nelleke Diepeveen (stagiaire educatie)  

E. l.zandbergen@nno.nu            

T. 050-3695800 
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Les 1 Het Noord Nederlands Orkest 
 

Doelstelling 

De leerlingen maken kennis met het Noord Nederlands Orkest. Daarnaast leren de  leerlingen de 

verschillende groepen instrumenten uit het symfonieorkest. Hierbij kunnen ze aan het eind van 

de les de verschillende groepen herkennen en benoemen.  

Voorbereiding 

Het lesmateriaal staat online in de prezi:  

http://prezi.com/3pwmab2daic3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Het digibord moet ook aangesloten zijn op een geluidsinstallatie in verband met 

geluidsfragmenten. Let op: wanneer je een geluidsfragment aanklikt, duurt het soms even 

voordat de muziek begint. Maak kopieën van het werkblad (zie volgende pagina). Alle kinderen 

hebben een werkblad en pen nodig. 

Didactische aanwijzing 
 

De les begint met het bekende spel ‘Stoelendans’.  

- De geluidsfragmenten zijn lang, zodat je zelf de muziek kunt stoppen op een moment dat je 

dat geschikt vindt. 

- Er zijn in de prezi 4 geluidsfragmenten opgenomen. Speel de geluidsfragmenten vaker af als 

je voor het spel meer muziekmomenten nodig hebt. 

 

Toelichting bij de opdracht de instrumentengroepen op de juiste plek in de plattegrond in te 

vullen: naast de besproken instrumentengroepen zijn er bij sommige concerten ook een harp 

en/of piano nodig (nr. 6 in de plattegrond).  

 

Bij luisterfragmenten of luisteropdracht eerst alle luisterfragmenten beluisteren en daarna de 

opdracht bespreken. 
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Werkblad: Het Noord Nederlands Orkest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul op de plattegrond van het orkest de juiste instrumentgroepen in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de rol van de dirigent? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Herken je het lied dat je aan het eind van het filmpje hoort? 
 
______________________________  

Welke vier verschillende instrumentgroepen 
zijn er? 

 
1. _______________________ 

 
2. _______________________ 

 
3. _______________________ 

 
4. _______________________ 

 

Noem van elke groep minstens één 
muziekinstrument. 

 
1. _______________________ 

 
2. _______________________ 

 
3. _______________________ 

 
4. _______________________ 

 



 
 

 

Les 2 Vijfde symfonie van Beethoven 
 

 

Doelstelling 

De leerlingen kennen aan het einde de Quiztune, die gezongen gaat worden in het concert. Ook 

weten ze wat de functie van de dirigent is en hebben ze zelf ervaren hoe het is om dirigent te 

zijn. 

 

Voorbereiding 

Het lesmateriaal staat online in de prezi: 

http://prezi.com/t9xq6plv09qc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Het digibord moet ook aangesloten zijn op een geluidsinstallatie in verband met 

geluidsfragmenten. Let op: wanneer je een geluidsfragment aanklikt, duurt het soms even 

voordat de muziek begint. Maak kopieën van het werkblad (zie volgende pagina). Alle kinderen 

hebben een werkblad en pen nodig. 

 

Didactische aanwijzing  

De prezi spreekt voor zich. Het eerste filmpje (sheet: Vijfde symfonie van Beethoven) toont de 

uitvoering van de volledige vijfde symfonie van Beethoven (33 min.) Het is voldoende om 

minimaal de eerste minuut te bekijken. Klik op het filmpje om deze te starten.  

 

Bij de sheets met de quiztune moet je 1x extra klikken om de muziek te starten.  
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Werkblad: Vijfde symfonie van Beethoven 
 

Opdracht: 

 Luister naar de vijfde symfonie van Beethoven 

 Markeer op je werkblad het thema in de muziek  

 

Een thema is een stukje dat meerdere keren voorkomt. Hier is dat een stukje met drie korte 

noten met daarna een lange noot.  

  



 
 

 

Les 3 Body percussion 
 

Doelstelling 

Aan het einde van de les kennen de leerlingen het begrip body percussion. Daarnaast leren de 

leerlingen de body percussion die terugkomt in het concert.  

 

Voorbereiding 

Het lesmateriaal staat online in de prezi:  

http://prezi.com/jgay-9jkn6cp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Het digibord moet ook aangesloten zijn op een geluidsinstallatie in verband met 

geluidsfragmenten.  

 

Didactische aanwijzing  

De prezi spreekt voor zich. Antwoorden bij de vraag over welke vormen van body percussion je 

kan bedenken, kunnen zijn: in de vingers knippen, op knieën slaan, wrijven over de benen, etc. 

De body percussion wordt uitgelegd in een filmpje van Percossa. In het filmpje worden drie 
ritmes uitgelegd. Ritme 2 is hieronder uitgeschreven.  
 
H= klap in je handen 
LK = klap linkerknie 
RK = klap rechterknie 
LB = klap linkerborst 
RB = klap rechterborst 
 

Tellen 1 E 2 E – E  3 E 4 

Bewegingen H H RK LK - RB LB RK LK 

 
Ritmische notatie van de body percussion:  
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Les 4 Uptown Funk 

 

Doelstelling 

Aan het einde van de les kunnen de kinderen het lied Uptown Funk zingen. Wij maken gebruik 

van de Kidzbop versie. Deze les is beschikbaar in het Engels en het Nederlands. 

 

Voorbereiding 

Het lesmateriaal staat online in de prezi:  

Engels: 

http://prezi.com/pa2mashfrxxo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Nederlands: 

http://prezi.com/usa-s7dzo9vo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Het digibord moet ook aangesloten zijn op een geluidsinstallatie in verband met 

geluidsfragmenten. Let op: wanneer je een geluidsfragment aanklikt, duurt het soms even 

voordat de muziek begint. Maak kopieën van het werkblad (zie volgende pagina). Alle kinderen 

hebben een werkblad met de lyrics van Uptown Funk nodig.  

 

Didactische aanwijzing  

Het lied is verdeeld in couplet (verse), refrein (chorus) en bridge. Van elk onderdeel staat er een 

meezing-versie en een karaoke-versie in de prezi. Bij de laatste sheet staat het totale nummer 

met de karaoke-versie. Bij alle sheets met ‘meezing’ en ‘karaoke’ versie moet je 1x extra klikken 

om de muziek te starten. Bij de karaoke versie wordt er met vier tikken afgeteld voordat het 

geluidsfragment begint.  

 

In het concert worden de kinderen gevraagd dit liedje mee te zingen.  

 

Extra 

Als extra oefening kunnen de kinderen de dans leren die hoort bij het nummer Uptown Funk. 

Deze dans zal ook terugkomen in het concert. De body percussion die voorkomt in de dans 

wordt in de prezi apart uitgelegd. Daarna kan je de dans blijven herhalen met de klas. 

 

http://prezi.com/pa2mashfrxxo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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UPTOWN FUNK! 

 

Verse 

This hit, that ice cold 

Michelle Pfeiffer, that white gold 

This one for them good girls 

Them good girls straight masterpieces 

Stylin', whilen, livin' it up in the city 

Got Chucks on with Saint Laurent 

Got kiss myself, I'm so pretty 

 

Bridge (1) 

I'm too hot (hot yeah) 

Called a police and a fireman 

I'm too hot (hot yeah) 

Make a dragon wanna retire man 

I'm too hot (hot yeah) 

Say my name you know who I am 

I'm too hot (hot yeah) 

 

Bridge (2) 

Alle meisjes zeggen whoo (whoo) 

Alle jongens zeggen yeah (yeah) 

Alle meisjes zeggen whoo (whoo) 

 

'Cause uptown funk gon' give it to you 

'Cause uptown funk gon' give it to you 

Saturday night and we in the spot 

Don't believe me just watch (come on) 

 

Chorus 

Don't believe me just watch uh 

Don't believe me just watch 

Don't believe me just watch 

Don't believe me just watch 

Don't believe me just watch 

Hey, hey, hey, oh 

 

 


