
Thuislessen van Muziek In School 

Toelichting voor de (vak)leerkracht en ouders 

Opa en Oma Gym groep 1-4  (leuk om tijdens de vakantie te doen!) 
Een vrolijk liedje om bij te bewegen. In de video is een dans-act te zien waarbij de danser van 
zichzelf een poppetje heeft gemaakt. 
Beweeg op verschillende manieren: 
Als jezelf / als Oma / als Opa / als een deftig persoon / als een slingeraap / als een robot / … 
Het poppetje in de video kan niet alle bewegingen uitvoeren. Welke lukt niet? Waar komt dit 
door? (de armen zijn niet echt). 
Met hulp van ouders kunnen kinderen van zichzelf ook zo’n poppetje maken. Nog leuker is om 
de act vervolgens te filmen voor Opa en Oma.  

Lentedieren groep 1-3 
De les bestaat uit 4 korte onderdelen 
- Verhaal met geluiden 
- Dierengeluiden raden 
- Lied 
- Dans 
Elk onderdeel wordt compleet op video uitgevoerd en voorgedaan. Ouders hoeven alleen 
maar de video aan te zetten, de kinderen kunnen daarna (bijna) zelfstandig aan de slag. Aan 
te raden is om 1 nieuw onderdeel per dag te doen, herhalen van eerdere onderdelen is altijd 
goed en leerzaam. 

Kippenhok groep 1-4 
Een grappig liedje en een knutselopdracht. 
Het lied kunnen ze door luisteren en herhalen aanleren en meezingen. 
Daarna kunnen ze meespelen op een zelfgemaakt schud-instrument. 
Een klein doosje of flesje met wat rijst is ook voldoende. Maar voor wie juist van knutselen 
houdt: je kunt een mooie kip-shaker maken. 

Hatsjoe groep 1-4 
Een lied dat actueel is in deze tijd. Over groeten zonder handen, hoesten in je elleboog en je 
handen goed wassen met water en zeep. 
Het lied kan door middel van herhalen worden aangeleerd en uitgevoerd. 

Uit je Bol groep 4-8 
Een speelstuk met bodysounds op verschillende niveau’s van groep 4 t/m 8. 
Elk level wordt op video uitgelegd en ingestudeerd. De leerlingen leren de begrippen 
‘toonladder’ en ‘partituur’ en dat ‘oefenen’ een onmisbaar onderdeel is van muziek maken. 
De uitvoering vereist focus en concentratie en ze gebruiken hun hele lichaam. Daarom is deze 
les erg geschikt om in tijden van onrust en stress weer lekker in je vel te komen. 
Bij de levels is aangegeven voor welke schoolgroep ze bedoeld zijn. Uiteraard kunnen 
kinderen zelf kijken hoe ver ze komen. 
Regelmatig herhalen is goed als energizer. 
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Radetzkymars groep 5-8 
De les bestaat uit 4 onderdelen 
- Een meespeelpartituur met keukenspullen,  
- Een dans  
- Informatie over dit muziekstuk 
- Twee creatieve opdrachten 
In de instructie video wordt het stuk uitgelegd en stap voor stap geoefend. De kinderen leren 
luisteren naar de toonhoogte en de klankkleur, ze gaan op zoek naar spullen, leren een 
partituur lezen en ervaren dat ‘oefenen’ een onmisbaar onderdeel is van muziek maken. 
Na het speelstuk en het dansje staan er twee opdrachten (challenges).  
1. Een speelstuk ontwerpen met spullen.  
2. Een dans ontwerpen met de bewegingen van een beroep of een sport. 
Het is leuk als leerlingen hun uitvoering of eigen versie opnemen op video. 
De onderdelen van deze les kunnen worden herhaald als energizer. 

Ode to Joy groep 6-8 
Het stemmen van de glazen is een activiteit op zich. Het luisteren en vergelijken van 
toonhoogtes is best een uitdaging. Daarom is het ook mogelijk om mee te spelen als het niet 
lukt met de glazen, of als ouders liever niet willen dat de kinderen met glazen en water aan de 
gang gaan. In dat geval kunnen ze het stuk meespelen op een ‘papieren keyboard’ of op hun 
eigen instrument (bladmuziek bijgevoegd) of op een piano app die je eventueel gratis kunt 
downloaden. 
De partituur wordt eerst rustig geoefend in de oefenvideo. De regels 1,2 en 4 kunnen al snel 
worden meegespeeld. Voor meer uitdaging kan ook regel 3 worden geoefend. 
Op de tweede pagina kan het muziekstuk worden beluisterd, uitgevoerd door professionals. 
Ook is daar meer informatie te vinden over het Europese volkslied en de nieuwe Nederlandse 
tekst die gebruikt wordt om het stuk te kunnen zingen. 

Aanvulling: 
Het spelen van regel 1,2 en 4 is ook mogelijk met jongere kinderen. In dat geval is 
waarschijnlijk hulp gewenst bij het stemmen van de glazen. Als kinderen een eigen instrument 
hebben kunnen ze deze regels daarop spelen. 

Koningsdag lessen (en 4-5 mei) 
Voor elke leeftijd is er een les rond het thema koningsdag. 
Het lied ‘Cadeau voor de koning’ kan ook op andere momenten worden gezongen. 
Het Wilhelmus past ook bij 4-5 mei. Bij deze les is bladmuziek bijgevoegd voor diverse soorten 
instrumenten. 

Op de volgende pagina staan de  directe links naar de lessen, om te delen met de leerlingen. 
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Links naar de lessen 

Thuispagina    https://www.muziekinschool.net/thuis 

Opa en Oma Gym groep 1-4  https://www.muziekinschool.net/opaenomagymthuis 

Lentedieren groep 1-3   https://www.muziekinschool.net/lentedierenthuis 

Kippenhok groep 1-4   https://www.muziekinschool.net/kippenhokthuis 

Hatsjoe! Groep 1-4   https://www.muziekinschool.net/hatsjoethuis 

Uit je Bol groep 4-8   https://www.muziekinschool.net/uitjebolthuis 

Radetzkymars groep 5-8  https://www.muziekinschool.net/radetzkythuis 

Ode to Joy groep 6-8   https://www.muziekinschool.net/odetojoythuis 

Koningsdag (4-5 mei) 

De koning van Oranje groep 1-3 https://www.muziekinschool.net/oranjeliedthuis 

Cadeau voor de koning groep 4-6 https://www.muziekinschool.net/cadeauvoordekoningthuis 

Wilhelmus groep 6-8   https://www.muziekinschool.net/wilhelmusthuis 

Ben je benieuwd naar de andere vrolijke, actieve muzieklessen van Muziek In School? 
Op deze pagina vind je meer informatie over de mogelijkheden van een abonnement 
https://www.muziekinschool.net/bestellen 
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