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Woord vooraf
WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Jana Van Rie en Mira Bastiaen, laatstejaars in de Bachelor in het onderwijs: Lager onderwijs.
Wij

volgen

de

opleiding

aan

de

Arteveldehogeschool

te

Gent.

Twee juffen in spé dus. Twee juffen met een gezamenlijke passie voor taal en
poëzie. Deze liefde willen wij verspreiden onder (toekomstige) leerkrachten.
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MUPO!?
'MUPO!' is een samentrekking van muzisch taalgebruik en poëzie. 'MUPO!' is zowel een handleiding
als een website die je kant-en-klare (mits een kleine aanpassing) en creatieve lesideeën aanbiedt met
betrekking tot muzisch taalgebruik en poëzie. In 'MUPO!' vind je ideetjes terug die geïntegreerd zijn
met de andere muzische talen (beeld, muziek, drama, bewegingsexpressie) en andere vakgebieden.
Maar het gaat ook verder dan dat. Lessen waar muzisch taalgebruik en poëzie 'pur sang' aan bod
komen, vind je ook terug in onze handleiding of op onze website.

MUPO!

ONTSTAAN MUPO!
De handleiding en website 'MUPO!' zijn ontstaan vanuit drie verschillende factoren.
Ten eerste is het de bedoeling dat elke laatstejaars die de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager
onderwijs aan de Arteveldehogeschool volgt, zich profileert. Je kunt dit het best vergelijken met de
bachelorproef die andere derdejaars schrijven. Wij wilden ons profileren in muzisch taalgebruik en
poëzie.
Een tweede reden waarom 'MUPO!' het levenslicht zag, is onze onvoorwaardelijke liefde voor de
Nederlandse taal, het spelen met taal, poëzie...
Ten slotte namen wij enquêtes af in twee scholen, Sint-Medardusbasisschool in Ursel en leefschool
Het Droomschip in Eeklo. Daaruit bleek de vraag naar creatieve verwerkingen van muzisch
taalgebruik en poëzie groot.

MUPO! BEDANKT
Voor het realiseren van ons profileringsproject willen wij enkele personen en instanties in de
bloemetjes zetten.
Ten eerste willen wij onze coach en docente Kathleen Meersseman bedanken om haar schouders
onder ons project te zetten en ons hierin te begeleiden.
Daarnaast willen wij ook de scholen (Sint-Medardusbasisschool, Ursel en Het Droomschip, Eeklo)
waar wij de enquête afnamen, danken voor de bereidwillige medewerking. Meer specifiek willen wij
een dankwoordje richten aan juf Hilde, juf Lies (Sint-Medardusbasisschool, Ursel), juf Ann en juf
Deborah (basisschool Sint-Antonius, Balgerhoeke). Bij hen mochten we enkele ideeën uitvoeren of
mochten we ten rade gaan.
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WAT IS MUZISCH TAALGEBRUIK?
Muzisch taalgebruik is één van de muzische talen van het vakgebied muzische opvoeding. Maar wat
is het nu precies? Naast de functionele, communicatieve functie van taal hebben we ook nog een
'andere' taal, de kunstzinnige variant. Je verlaat de platgetreden paden van het 'normaal' taalgebruik
en zet een stap in de bijzondere wereld van de muzische of kunstzinnige taal. Je gaat origineel om
met woorden en begrippen. Je wentelt jezelf in woordspelingen en humor.
Geïnspireerd op: deelleerplan muzisch taalgebruik

WAT IS POËZIE?
Deze kunstzinnige omgang met taal (zie 'Wat is muzisch taalgebruik?') vind je terug in poëzie.
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Geciteerd uit: deelleerplan muzisch taalgebruik
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Inleiding
Muzisch taalgebruik en poëzie creatief gebruiken/verwerken in de klas, is het onderwerp van ons
onderzoek. Kort en krachtig samengevat in ‘MUPO!’. Dit onderzoek situeert zich binnen de vraag:
“Hoe staan leerkrachten en leerlingen in het lager onderwijs t.o.v. poëzie en muzisch taalgebruik?”
Daaruit is de handleiding – en website: mupo-muzischtaalgebruikenpoezie.weebly.com – ontstaan,
bedoeld voor leerkracht lager onderwijs (in spé). Zowel de handleiding als de website herbergen
lesideeën omtrent muzisch taalgebruik en poëzie.
De eerste twee hoofdstukken zijn lesideeën over muzisch taalgebruik pur sang en het schrijven van
poëzie. Daarnaast integreren we muzisch taalgebruik en poëzie in de andere muzische talen (beeld,
bewegingsexpressie, drama en muziek). Ten slotte voorzien we integraties met media, taalinitiatie en
talensensibilisering en wiskunde.
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Naast het aanbieden van muzisch taalgebruik geïntegreerd in een andere muzische taal of ander
vakgebied, kunnen we het ook ‘puur’ aanbieden. Muzisch taalgebruik, pur sang dus.
Deze ideeën kunnen dienen als tussendoortjes, als inspiratie voor een volledig les… Ga zelf je gang!

1. Liefdesbrief voor griezels
Liefdesperikelen in de klas? Probeer deze griezelige liefdesbrief uit!

2. Vraag & antwoord
Dit muzisch tussendoortje zorgt voor hilarische situaties.

3. Dierengeluiden
Dit lesidee gaat aan de slag met dierengeluiden uit verschillende talen.

4. Krantenassonantie
Dit ideetje gaat in kranten op zoek naar gelijkklinkende woorden en maakt er een bizarre zin van.

5. Raadsels te koop
Met dit lesidee maak je samen met je klas rijmende raadsels.

6. Nonsensrecept
Talig koken doe je zo!

MUPO!
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1. Liefdesbrief voor griezels
Gebaseerd op een idee uit: Van Coillie, J. (1990) Poëzie graag! Apeldoorn: Averbode

Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: Schrift, net: VVKBaO
De leerling heeft een schrift dat:
- Verbonden is (53)
- Leesbare vormen heeft (54)
- Regelmatig is (55)
De leerling streeft naar een verzorgd handschrift in het bijzonder als hij schrijft
voor anderen. (57)
De leerling heeft, ook in de meer persoonlijke vormgevingen, een blijvende
aandacht voor een leesbaar schrift. (58)
Deelleerplan: Schrijven, net: VVKBaO
Schr. 1 Communicatieve vaardigheden ontwikkelen
Schr. 1.5 Ervaren en beseffen dat de kwaliteit van visuele boodschappen en van
teksten verbeterd kan worden door er met anderen over te praten
Schr. 2 Schrijfstrategische vaardigheden ontwikkelen
Schr. 2.2.1 Materiaal verzamelen
Schr. 2.2.2 Materiaal selecteren
Schr. 2.2.5 Teksten verzorgen, nalezen en herwerken.
Schr. 3 Schrijftechnische vaardigheden ontwikkelen.
Deelleerplan: Muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
12. Erop gericht zijn de eigen ideeën, gevoelens, ervaringen en waardering in
muzische taal uit te drukken.
- een kind tracht expressief te spreken en te schrijven (Schr. Sd.)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
- materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren (Schr. 2.2.1)
19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
- Een kind beleeft plezier aan schrijven en aan schriftelijke talige expressie
(Schr. Ad. 17)

Materiaal

Deelleerplan: Beeld, net: VVKBaO
7. Een eigen beeldtaal hanteren om impressies weer te geven.
Dat houdt in dat kinderen:
7.1 ervaren dat eigen gevoelens en ideeën het best vertolkt kunnen worden
met een creatieve aanpak en in een persoonlijke stijl.
Kladschrift of kladpapier
Voorbeeldliefdesbrief

MUPO!
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Je hangt een brief op bord. De leerlingen zullen jou onmiddellijk aanspreken.



Speel een beetje toneel en doe alsof je die brief niet wilt voorlezen omdat er te vieze woorden in
staan… De leerlingen zullen jou aanmoedigen het toch te doen.



Laat de ene helft van je klas verschillende vieze, akelige woorden noteren. Geef hen woorden als
heks, monster…



Laat de andere helft van je klas verliefde, romantische, lieve woordjes noteren.



Noteer alle gevonden woorden aan bord, zodat iedereen voldoende inspiratie heeft om te
starten met de opdracht.



Met de woorden die de leerlingen hebben gevonden, schrijven de leerlingen (individueel of in
groep) liefdesbrieven schrijven voor twee griezels in het klad.



Is de kladversie foutenvrij? Dan geef je de opdracht om deze liefdesbrief net te schrijven.



Vooraleer ze dat doen, geef je de leerlingen de opdracht woorden te omcirkelen die ze kunnen
tekenen/uitbeelden.



Je toont een boek van Geronimo Stilton. De bedoeling is dat de leerlingen enkele woorden
beeldend schrijven.



Laat enkele resultaten voorlezen en hang ze op in de klas/in het schoolgebouw.

12
VOORBEELD/
Ik hou van jouw slijmerig snot dat
langs je harige bovenlip in je mond
loopt.
Ik wil jouw stinkende adem ruiken
als je me kust.

Veel snots
Jouw mislukte monster

MUPO!

2. Vraag & antwoord
Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: Muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
12. Erop gericht zijn de eigen ideeën, gevoelens, ervaringen en waardering in
muzische taal uit te drukken.
- een kind tracht expressief te spreken en te schrijven (Schr. Sd.)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
- materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren (Schr. 2.2.1)

Materiaal



19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
- Een kind beleeft plezier aan schrijven en aan schriftelijke talige expressie
(Schr. Ad. 17)
Vraagkaartjes
Antwoordkaartjes
Woordkaartjes

Je deelt aan de helft van de klas een vraagkaartje uit. Daarop staat: ‘Wat zou je…?' Bijvoorbeeld:
Wat zou je doen als je 1 miljoen euro vond op straat?



De andere helft krijgt een antwoordkaartje met daarop: ‘Ik zou …’ Bijvoorbeeld: Ik zou tranen
met tuiten wenen.



De leerlingen vullen aan en brengen hun kaartje naar de leerkracht.



De juf leest willekeurig één vraag en één antwoord voor.

VARIANT/
Je gaat rond met een doos met daarin allerlei woorden. De leerlingen nemen 2 woorden.


Je geeft nu iedereen een vraagkaartje (‘Wat zou je … ?’) en een antwoordkaartje (‘Ik zou …’)



De leerlingen verzinnen een vraag en een antwoord gebaseerd op de woorden die op
hun woordkaartjes staan.



De even nummers van de klas nemen allemaal hun vraagkaartje in de hand. Ze wisselen hun
vraag met een oneven leerling.



Noteer de grappige vraag-en-antwoord-situaties en laat ze voorlezen.

TIP/ Deze vragen en antwoorden kunnen de aanleiding zijn van een schrijfopdracht of van een stukje
drama.

MUPO!
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3. Dierengeluiden
Gebaseerd op een idee uit: Wouw, J.v. & Coehorst, E. (1988) Om’t gedicht: ’n wegwijzer poëzielessen in de
basisschool. Tillbrug: Zwijsen

Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: Muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
2. De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie ervan, met een open
houding benaderen
- Een kind beleeft plezier in de omgang met mondelinge taal en in talige
expressie (L. en S. Ad. 14)
- Een kind is bereid kritisch te luisteren en te spreken op grond van zijn eigen
mening of op grond van informatie uit andere bronnen en neemt een
onbevooroordeelde houding aan tegenover taalverscheidenheid en
taalvariatie. (L. en S. Ad. 18)
- Een kind staat open voor en verwondert zich over taal en taalgebruik. (Tb. Ad.
20)
11. Over kunstzinnige expressie een oordeel kunnen geven.
- Niet-talige en talige boodschappen beoordelen bij luisteren en lezen (L. en
Le.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 en de onderliggende doelen)
12. Erop gericht zijn de eigen ideeën, gevoelens, ervaringen en waardering in
muzische taal uit te drukken.
- Een kind tracht expressief te spreken en te schrijven (Schr. Sd.)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
- Zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit de eigen
verbeelding en beleving daarop inspelen. (S. 1.44)

Materiaal



19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
- Een kind beleeft plezier in de omgang met mondelinge taal en in talige
expressie. (L. en S. Ad. 14)
Gedicht ‘De mus’ van Jan Hanlo
Gedicht ‘Gesprek tussen twee muizen’ van L. Th. Lehman
Dierengeluiden in verschillende talen

Lees het gedicht ‘De mus’ van Jan Hanlo of ‘Gesprek tussen twee muizen’ van L. Th. Lehman
voor.



Dit gedicht lokt bepaalde reacties uit bij de kinderen.



Je leest het gedicht een tweede keer, maar deze keer met een of meerdere
emoties (Bijvoorbeeld.: een boze mus of een verdrietige muis…)

MUPO!
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Geef het gedicht aan de leerlingen. Laat de leerlingen het gedicht lezen met verschillende
emoties (verlegen, verbaasd, verliefd, woedend, blij, triest, trots, teleurgesteld, ongerust,
zenuwachtig, jaloers, agressief…).



Je vraagt of dit gedicht hetzelfde zou klinken in het buitenland. Je vraagt m.a.w. als men in het
buitenland dierengeluiden anders ervaart.



TIP/ Bevraag anderstalige leerlingen in je klas.



Je toont de tabel met dierengeluiden in verschillende talen. Je leest
eventueel verschillende dierengeluiden voor.



Geef de leerlingen de opdracht om per twee een gesprek te schrijven tussen verschillende dieren
in verschillende talen.



De leerlingen dragen hun eigen gesprek voor met verschillende emoties.
De mus

Gesprek tussen twee muizen

Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp

Piep.
Piep.
Piep?
Piep.
Piep.
Piep, piep!
…Piep?
Piep.
Piep, piep, piep.
Lievier tierks dien pieps

Tjielp
etc.
Jan Hanlo
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Jiep! Piep, piep, piep? Piep…
L. Th. Lehmann

Dierengeluiden

haan

varken

koe

hond

kat

vogel

Nederlands

kukeleku

knor-knor

boe

waf-waf

miauw

tsjilp-tjilp

Engels

cock-a-doodle-do

oink-oink

moo

bow-wow

meow

chirp-chirp

Frans

cocorico

groin-groin

meuh

ouah-ouah

miaou

cui-cui

Italiaans

chichirichi

gru-gru

muu

bau-bau

miao

chip-chip

Spaans

quiuiriqui

tru-tru

múu

jau-jau

miau

chiu-chiu

Duits

kikerike

quiek-quiek

muh

haff-haff

miau

piip-piip

Russisch

kukuriku

kroo-kroo

mu

gaf-gaf

myaou

tyu-tyu

Chinees

kong-shi

oh ee oh ee

miu

wu-wu

mao

tü-tü

Japans

kokekoko

bu-bu

moh

wau-wau

n'yao

pi-pi
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4. Krantenassonantie
Leeftijd
Leerplandoelen

1ste, 2de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik , net: VVKBaO
13 Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee
te experimenteren
- Nadenken over “Wat is de weg en wat zijn de middelen?” (Tb.8), onder meer
klankverwante woorden (Tb.8.8.6)
14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- klanknabootsingen, rijmwoorden, stafrijmen vormen (S.3.1)
- kunnen selecteren op grond van expressieve en creatieve waarde (Sch.2.2.2)

Materiaal

20 Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
Kranten, tijdschriften of oude boeken
Schaar
Lijm
A4-bladeren



Geef je leerlingen één pagina uit de krant of één bladzijde uit een oud (jeugd)boek.



TIP/ In een column vind je mooiere, rijkere woorden dan in een ‘sec’ artikel.



De leerlingen knippen leuke, coole, mooie, grappige… woorden uit of omcirkelen ze gewoon.



Je laat de leerlingen het leukste, coolste, mooiste, grappigste… woord kiezen.



Je laat de leerlingen woorden zoeken (uit hun gekozen woorden) met dezelfde klank. (Laat ze
eventueel ook bij hun medeleerlingen zoeken.)



De leerlingen vormen een zin met de woorden met dezelfde binnenklanken. Bijvoorbeeld:
Droom, school, knoop, gewoon... Ze mogen noodzakelijke woorden (vb.: lidwoorden)
toevoegen.

TIP/ Beperk de leerlingen door bijvoorbeeld maar 5 woorden te gebruiken.

TIP/ Plaats de leerlingen met dezelfde klank in een groep en plaats hun zinnen bij elkaar tot een
gedicht. Of plaats gelijkaardige klinkers bij elkaar. Bijvoorbeeld: o en oo.

VARIANT/ Je kan ook een krantenalliteratie maken. Woorden allitereren als ze beginnen
met dezelfde letter. Denk maar aan de klassieker van Urbanus: Zeven Zaventemse zotten zullen zes
zomerse zondagen zwemmen zonder zwembroek. Zware Julien zijn zuster zaliger zei: "Zo'n
zeveraars! Ze zijn 'zijle/zunder/zulder' zeker zot zeg! Ze zullen zinken!

MUPO!
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5. Raadsels te koop
Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik , net: VVKBaO
2 De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie ervan, met een open
houding benaderen
- Een kind beleeft plezier in de omgang met mondelinge taal en in talige
expressie (L. en S. Ad. 14)
14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- Een kind tracht expressief te spreken (S.Ad.22) en te schrijven (S.Ad.23)
- Klanknabootsingen, rijmwoorden, stafrijmen vormen (S.3.1)

Materiaal

16 Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving
- Een kind wil en durft schrijven (Schr.Ad.19)
Gedicht ‘Raadsels te koop’ van Riet Wille
Woordkaartjes
Kladpapier
Raadsels te koop



Lees het gedicht 'Raadsels te koop' van Riet Wille voor.



Laat de leerlingen raden.



Zorg voor een doos met daarin allerlei woordjes. De
leerlingen trekken een woordje.



De leerlingen noteren in hun kladschrift een aantal
kenmerken van het woord. . Vb.: een spaghettisliert is geel,
lang, om op te eten… Vertel de leerlingen dat je kunt kijken
naar kleur, de grootte, waarvoor het gebruikt wordt…



Met die kenmerken maken de leerlingen een raadseltje met
rijm, zoals Riet Wille doet.



De leerlingen lezen de raadseltjes voor. De medeleerlingen
raden.

17

Ik ben een dier
bedrukt met strepen.
Liggen die strepen
op straat
dan moet je daar
oversteken.
Het is de woning
van de koning
en de koningin,
maar hun kinderen
trekken liever
de tuinen in.
Ik woon in een papieren hokje
zittend op een houten stokje.
Iedereen die van me houdt,
snoept me lekker koud.
Ik draag
rokken en ringen.
Wil je die stelen
dan laat ik je wenen.
Riet Wille
Uit: Kom maar dichter,
samengesteld door Jan Van
Coillie, Averbode,1990

MUPO!

6. Nonsensrecept
Uit: Kameleon 4, Leonard Cleys en andere, Die Keure, 2011 – thema 10 les 6
met een gedicht van Len Verschoor, De koopman.

Leeftijd
Leerplandoelen

2e graad, eventueel ook alle leeftijden mits aanpassing
Deelleerplan: Nederlands - luisteren, net: VVKBaO
L 2.2.1.4: talige boodschappen begrijpen, decoderen en interpreteren op
betekenisniveau:
Figuurlijk taalgebruik, expressief taalgebruik, beeldspraak
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
13 Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee
te experimenteren
- Boodschappen en teksten integreren in manuele, muzikale, lichamelijke en
dramatische expressie. (Le.3.2.1 en 3.2.2)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
Deelleerplan: muzische opvoeding - drama, net: VVKBaO
8 Kinderen kunnen expressief omgaan met woord en lichaamstaal

Materiaal

Deelleerplan: Nederlands - spreken, net: VVKBaO
S1.44: expressief, muzisch spreken: zich inleven in duidelijk herkenbare rollen
en situaties vanuit de eigen verbeelding en beleving daarop inspelen
Gedicht ‘De koopman’ van Len Verschoor
Recept tomatensoep



Lees het gedicht ‘De koopman’ heel expressief voor.



TIP/ Je kan als leerkracht het gedicht ook uit het
hoofd leren om zo los te komen van het blaadje
papier wanneer het gedicht wordt voorgedragen.



Vraag de leerlingen naar de nonsenswoorden in het
gedicht. Wat zouden ze kunnen betekenen? Wat
heeft ouwe Japie Van der Meulen gekocht?



Schakel nu over naar het recept voor tomatensoep.
Zeg tegen de leerlingen dat we speciale tomatensoep
gaan maken.



De leerlingen krijgen het recept van tomatensoep.
We gaan in de tomatensoep geen gekende

De koopman
Weet je wie ik in Amsterdam
pas geleden tegenkwam?
Ouwe Japie van der Meulen
liep daar met een tas te zeulen.
En daar zat van alles in:
Riolanfers, zuvelingen,
toramillen, floringen,
odelozen, harakot,
mullekiekers, jolawot.
’t Zat niet eens verpakt in dozen,
alles zo maar door elkaar!
Wilde je er iets van kopen,
nou dan zocht j’er zelf maar naar.
Maar, zei Japie, je moet zeuen
dat je in de klo gar steunen.
Want ik ben een douze kriet!
Jammer, ik verstond hem niet. Jij?
Len Verschoor

MUPO!
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ingrediënten doen, maar we doen er toveringrediënten in.


De leerlingen vervangen dan alle ingrediënten door nonsenstaal. Zo doen we geen ui in de soep,
maar wel ‘zwiebelingen’ bijvoorbeeld. Laat de leerlingen hier hun creativiteit de bovenhand
nemen.



Nadat de leerlingen hun recept aanpasten, nodig je enkele van hen uit om hun aangepaste
recept voor te lezen zoals een tovenaar zijn toverdrankje zou maken. De leerlingen mogen dit
met heel veel enthousiasme en drama doen.

TIP/ Indien mogelijk, maak dan de soep echt met de leerlingen.
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MUPO!

Poëzie is meer dan alleen maar wat rijm - zoals kinderen vaak denken. Wil je dat je leerlingen een
gedicht schrijven, geef dan niet de opdracht: "Schrijf een gedicht!" Want dan komen de 'fantastische'
rijmpjes van de kinderen naar boven. MUPO! heeft niets tegen rijm, maar wil het dichtniveau van de
leerlingen naar een hoger niveau tillen. Daar ligt een taak voor de leerkracht. Hij/zij begeleidt de
leerlingen in het proces van het creatief en kunstzinnig schrijven. Hiervoor kan je de verschillende
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ideeën gebruiken die MUPO! aanbiedt.

1. Krantenelfje
Hier vind je een lesidee om met je klas een elfje te maken, dit a.d.h.v. woorden uit de krant.

2. Dieren in kleren
Dit beestig tussendoortje zorgt voor hilarische momenten in de klas.

3. Stiftgedicht
"Dichten zonder je gat op te lichten". Dichten door te schrappen.

4. Marc groet 's morgens de dingen
De klassieker van Paul van Ostaijen in de klas.

5. Stadsflarf
Bij deze stadsactiviteit is het de bedoeling om zo goed mogelijk te luistervinken.

6. Waterhaiku
Een haiku schrijven bij een waterachtige foto. Ideaal tijdens het werothema 'water'.
MUPO!

1. Krantenelfje
Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
13 Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee
te experimenteren
14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- klanknabootsingen, rijmwoorden, stafrijmen vormen (S.3.1)
- kunnen selecteren op grond van expressieve en creatieve waarde (Sch.2.2.2)

Materiaal



20 Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
Kranten, tijdschriften of oude boeken
Schaar
Lijm
A4-bladeren

Geef je leerlingen één pagina uit de krant of één
bladzijde uit een oud (jeugd)boek.



regels. De vorm is: 1 woord, 2

De leerlingen knippen leuke, coole, mooie, grappige…
woorden uit of omcirkelen ze gewoon.



Een elfje is een gedicht dat bestaat
uit elf woorden verdeeld over 5

TIP/ In een column vind je mooiere, rijkere
woorden dan in een ‘sec’ artikel.



Een elfje?!

woorden, 3 woorden, 4 woorden en
ten slotte weer 1 woord.

Je laat de leerlingen het leukste, coolste, mooiste, grappigste… woord kiezen. Dat wordt de
titel van het gedicht.



De titel is het eerste woord van het elfje.



Je laat de leerlingen zoeken naar een bijvoeglijk naamwoord. En vervolgens naar een
bijpassend zelfstandig naamwoord. Deze twee woorden vormen de tweede regel van het elfje.



Op de derde regel start met een persoonsvorm. De andere woorden zijn vrij te kiezen.



Regel 4 omvat zeker een werkwoord.



Rond af met een gevoel.

TIP/ Je hoeft niet per se dit model te volgen.

VOORBEELDEN/

Artistiek

Schoondochter

Kleine wereld

Stiekeme Skype-schoonmoeder

Danst indrukwekkend vrij

Ontdekt vervelend stadsmeisje

Proberen kindertijd te vergeten

Schoonmaken kan ze niet

Heldhaftig

Boos

MUPO!
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2. Dieren in kleren
Leeftijd
Leerplandoelen

1ste, 2de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
8 Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
- Een kind beleeft plezier in de omgang met schriftelijke taal en in schriftelijke
talige expressie (Le.Ad.14)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
- Materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren (Schr.2.2.1)

Materiaal



19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn.
- Een kind beleeft plezier in de omgang met schriftelijke taal en in schriftelijke
talige expressie (Le.Ad.14)
4 A3-bladeren
Post-its
Structuurkaartjes

Leg 4 A3-bladeren verspreid in de klas. Op de 4 bladeren staan de woorden: ‘dier’,
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‘kledingstuk’, ‘persoon’, ‘plaats’.


Geef elke leerling 4 post-its. Ze noteren bijpassende woorden bij de koepelbegrippen. Die postits kleven de leerlingen op de grote A3-bladeren.



Elke leerling krijgt van elke categorie 1 woord.



Biedt volgende structuur aan:
Er was eens …

Voorbeeld:

Die kocht een …

Er was eens aap

Want hij wou met …
Naar …



Laat de leerlingen invullen.



Laat de leerlingen hun creatie voorlezen.

Die kocht een bikini
Want hij wou met Nicole en Hugo
Naar het strand van Rimini

TIP/ Teken/schilder de situatie van het invulgedicht

MUPO!

3. Stiftgedicht
Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik , net: VVKBaO
14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- Kunnen selecteren op grond van expressieve en creatieve waarde (Schr.2.2.2)
16 Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving
- Een kind wil en durft schrijven (Schr.Ad.19)
- Nieuwe combinatie en plannen maken (Le.3.2.1 en 3.2.2)

Materiaal

19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn.
- Een kind beleeft plezier aan schrijven en aan schriftelijke talige expressie
(Schr.Ad.17)
Kranten of oude jeugdboeken
Zwarte alcoholstiften



Zorg voor kranten of oude jeugdboeken. Laat de leerlingen 1 artikel of 1 pagina kiezen.



TIP/ In een column vind je mooiere en rijkere taal dan in ‘droge’ krantenartikels.



TIP/ Bied in het eerste leerjaar woorden en teksten aan op het leesniveau van de leerlingen. Dit
kan bijvoorbeeld door oude leesboekjes te gebruiken.



Laat de leerlingen woorden in potlood omcirkelen die ze leuk, mooi, grappig, cool… vinden.



Met die woorden proberen de leerlingen creatieve zinnen te vormen. De moeilijkheid zit hem
in het feit dat de chronologische volgorde van de oorspronkelijke tekst moet gevolgd worden én
dat elk woord moet voorkomen in de tekst.



TIP/ Beperk de leerlingen door een thema aan te bieden, bijvoorbeeld: snoepjes.



Wanneer de zinnen gevormd zijn, laat je de leerlingen met zwarte alcoholstift over de
woorden gaan die ze niet gebruiken.



Laat de verschillende stiftgedichten voordragen.

TIP/ Het thema ‘nacht’ leent zich uitstekend bij deze
vorm van gedichten schrijven.

VOORBEELD/

MUPO!
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4. Marc groet ’s morgens de dingen
Leeftijd
Leerplandoelen

2de graad, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik , net: VVKBaO
4. Gevoelig zijn voor het overdrachtelijk of symbolisch karakter van een
muzische expressievorm.
- materiaal selecteren volgens expressie en creatieve waarde (Schr. 2.2.2)
12. Erop gericht zijn eigen ideeën, gevoelens, ervaringen en waardering in
muzische taal uit te drukken.
- Een kind beheerst de taal zodanig dat het wil, durft en op zijn niveau kan
schrijven wat het waarneemt, beleeft, ervaart, voelt, denkt en doet. (Schr. Sd)
14. Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen.
- Klanknabootsingen, rijmwoorden, stafrijmen vormen (S3.1)

Materiaal

15. Voorstellingsvermogen, fantasie, verbeelding durven aanspreken.
- materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren (Schr 2.2.1)
Gedicht: Marc groet ’s morgens de dingen – Paul van Ostaijen
Kladpapier



Je start met het groeten van enkele voorwerpen uit je klas.

Marc groet ‘s morgens de dingen



Je leest het gedicht ‘Marc groet ’s morgens de dingen’

Dag ventje met de fiets op de vaas
met de bloem
ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
en
dag visserke-vis met de pet
pet en pijp van het visserke-vis
goeiendag

voor.


Associeer met de leerlingen over de dingen die ze die dag
al gezien hebben.



Laat de leerlingen ook een groetgedicht schrijven. Het
gedicht heeft ongeveer dezelfde vorm als het originele
gedicht.

Als creatieve verwerking kan je dit gedicht verfilmen:


Kies enkele gedichten van leerlingen waarmee je verder

Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn

zal werken.


Paul van Ostaijen

Laat enkele aspecten uit het gedicht tekenen. De leerlingen zullen in hun gedicht
ongetwijfeld geschreven hebben over dingen die je kunt tekenen.



Neem foto’s van de tekeningen (of laat de leerlingen foto’s nemen)



Maak aan de hand van een computer een filmpje van het gedicht. Zet alle foto’s na elkaar
en plaats er tekst bij. (of laat de leerlingen dit doen)

MUPO!
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VARIANT/
In plaats van foto’s te nemen kan je samen met de leerlingen het gedicht ook echt dramatiseren.


Kijk met de leerlingen daarvoor naar het filmpje op deze
link: http://dichterdraagtvoor.nl/videos/marc-groet-a-s-morgens-de-dingen/



De leerlingen passen dit toe op hun eigen gedicht.



Eén leerling is de verteller.



De andere leerlingen dramatiseren de andere rollen of zaken in het gedicht.
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MUPO!

5. Stadsflarf
Leeftijd
Leerplandoelen

3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik , net: VVKBaO
1 Intensief gebruikt maken van alle zintuigen
2 De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie ervan, met een open
houding benaderen
- Een kind is bereid om geconcentreerd te luisteren en inhoudsgericht te
spreken door zich in te leven in een boodschap. (L. en S. Ad. 16)
- Een kind staat open voor en verwondert zich over taal en taalgebruik (Tb. Ad.
20)
6 De band leggen met de eigen innerlijke wereld
- Een kind is bereid een beluisterde boodschap te verwerken in zijn denken,
handelen en voelen. (L.Ad.20)

Materiaal

14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- Kunnen selecteren op grond van expressieve en creatieve waarde (Schr.2.2.2)
Pen en papier

Als je met je leerlingen in de stad bent (op stadsklassen
of onderweg naar een museum, tijdens een

van de zoekmachine Google) zijn

TIP/ Op de speelplaats kan deze activiteit ook

verwerkt. Het gedicht kan volledig

uitgevoerd worden.

bestaan uit zoekresultaten, maar ook

De leerlingen zitten of wandelen op een plaats waar
er heel veel mensen aanwezig zijn.



Een flarf is een vorm van poëzie waarin
zoekresultaten van het internet (vooral

leeruitstap…) is deze activiteit ideaal.



Flarf?!

Ze luisteren naar gesprekken van mensen. Wijs de
leerlingen erop dat ze dit subtiel moeten doen.



Ze noteren flarden van wat ze horen.



Ze plaatsen verschillende leuke, coole, grappige

een tekst zijn die ermee doorspekt is.
Het wordt vaak aanzien als een
moderne vorm van de collage.

In dit idee gebruiken we het internet
niet, maar de gesprekken van mensen.

zinnen onder elkaar tot een flarf. Ze moeten dus selecteren. Dit kan een grappig geheel zijn,
maar het kan ook nergens op slaan omdat het zo onsamenhangend is.


Ze lezen hun flarf voor aan hun medeleerlingen.

MUPO!
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6. Waterhaiku
Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: Nederlands - schrijven, net: VVKBaO
Schr. 2 Schrijfstrategische vaardigheden ontwikkelen
- Schr. 2.2.1 Materiaal verzamelen
- Schr. 2.2.2 Materiaal selecteren
- Schr.2.2.4 Teksten uitschrijven, rekening houdend met de afstand en met
het verwerkingsniveau
- Schr. 2.2.5 Teksten verzorgen, nalezen en herwerken.
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
1 Intensief gebruik maken van alle zintuigen
3 De eigenheid van de muzische expressievormen aanvoelen, begrijpen en
waarderen.
8 Genieten van kunstzinnige expressie of een kunstwerk

Materiaal

12 Erop gericht zijn de eigen ideeën, gevoelens, ervaringen en waardering in
muzische taal uit te drukken
Foto’s van water
Rustige instrumentale achtergrondmuziek
Kladschrift
Haiku van Geert de Kockere (uit: Boeketje Wiegend, Geert De Kockere,
Pigmalion, 2014)

Deze les kan passen binnen het thema ‘Water’ van

Een haiku?!

wereldoriëntatie.

Deze Japanse dichtkunst draait vaak
om de natuur. Een haiku is





Je legt verschillende foto’s van ‘water’ verspreid over de

geschreven in drie regels. De eerste

hele klas.

regel bestaat uit 5 lettergrepen, de

De leerlingen komen binnen. Er speelt een rustig

tweede uit 7 en de derde opnieuw

muziekje. Ze kiezen 1 foto die hen aanspreekt eruit.

uit 5 lettergrepen.



De leerlingen nemen hun kladschrift.



Ze maken twee kolommen. Links komen de zelfstandige
naamwoorden, rechts de bijvoeglijke naamwoorden.

Haiku Geert De Kockere
Ik naast jou aan zee
En tussen ons in heel veel
Zand dat scheurt en krast



Je geeft de opdracht hun foto goed te bestuderen.



De leerlingen noteren wat ze zien in de juiste kolom.



TIP/ Ga verder dan enkel ‘kijken’. Verruim de zintuigelijke ervaring door te vragen wat ze zouden
proeven, ruiken, voelen en horen.

MUPO!
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De leerlingen gaan rond in de klas en kijken naar de foto’s van andere leerlingen. Ze noteren
enkele zaken in de kladschriften van klasgenoten.



TIP/ De leerlingen kunnen ook inspiratie opdoen uit de woorden van iemand anders.



Je leest de haiku voor van Geert De Kockere (of een andere naar wens) en noteert/projecteert
het op bord.



Je noteert de structuur van het gedicht op bord als een soort code. (5-7-5)



De leerlingen zoeken wat de ‘code’ te maken heeft met het gedicht. (De eerste regel van een
haiku bestaat uit 5 lettergrepen, de tweede uit 7 lettergrepen en de laatste opnieuw uit 5
lettergrepen.)



De leerlingen schrijven vervolgens hun eigen haiku bij hun foto met de woorden uit hun
kladschrift.





Je geeft volgende aandachtspunten mee:
-

Het mag niet rijmen

-

Het mag over een detail gaan op de foto gaan. Bijvoorbeeld: een zandkorreltje

Laat enkele leerlingen hun haiku voordragen.
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Hier kan je snuisteren tussen verschillende ideeën om muzisch taalgebruik op te fleuren met beeld.

1. Beeldsonnet met paaseieren
Poëzie is niet altijd wat het lijkt, dat bewijst dit beeldsonnet.
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2. Kleurige vergelijkingen
Waaraan doet die kleur jou denken?

3. Geurige kleuren
Kunnen kleuren geuren? Dit lesidee gaat aan de slag met deze fantasie.

4. Donkere gedichtendoosjes
Met dit lesidee maak je een kijkdozententoonstelling over een donker gedicht.

MUPO!

1. Beeldsonnet met paaseieren
Gebaseerd op het boek: Driedelige paard – Ted Van Lieshout

Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – beeldopvoeding, net: VVKBaO
3. Inhouden, beeldaspecten, technieken en materialen achterhalen in
beelden.
3.2 aangewende technieken en materialen kennen en herkennen
3.9 reflecteren over eigen beelden
4. Strategieën aanwenden om zinvoller te beschouwen.
4.2 details in werkstukken van dichtbij bekijken
8. Strategieën aanwenden bij het creëren.
8.5 specifieke materialen en technieken aanwenden om bepaalde
beeldaspecten te realiseren
13. Het beeldaspect ‘kleur’ ervaren en toepassen.
13.9 door middel van kleur een bepaald element in een werkstuk of een deel
ervan in het oog te laten springen
13.11 de begrippen koude en warme kleuren, lichte en donkere, vrolijke en
sombere toepassen.

Materiaal

14. Het beeldaspect ‘compositie’ ervaren en toepassen.
14.7 een werkstuk creëren als onderdeel van een groepswerk
Verf
Verschillende soorten stempels (bijvoorbeeld: kurken, aardappel, sponsjes…)
Voorbeeld beeldsonnet
Een beeldsonnet?!

TIP/ Dit is een idee gemaakt rond Pasen. Het
beeldsonnet kan gerust met andere voorwerpen
gemaakt worden. De paaseieren vervang je dan door
iets anders; rozen, snoepjes, stripfiguren...


Een sonnet is een gedicht dat bestaat uit
14 regels. Het rijmschema is
a b b a c d d c e f e f e f. Een
beeldsonnet is niet met woorden, maar

Leg de leerlingen uit wat een beeldsonnet is.
Doe dit aan de hand van voorbeelden. Gebruik
het boek 'Driedelig paard' van Ted Van Lieshout

met beelden.
Als bron kan je het boek ‘Driedelig paard’
van Ted van Lieshout gebruiken.

om concrete voorbeelden te geven.


Laat de leerlingen reageren. Wat vinden ze ervan? Is dit poëzie?



Om aan het rijmschema te voldoen, zullen de leerlingen zeker 6 verschillende kleuren
moeten gebruiken. Toon eventueel de kleurencirkel, zodat ze zich bewust zijn van de
verschillende kleuren.

MUPO!
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TIP/ Om de leerlingen nog meer uit te dagen kan je de leerlingen kleuren laten mengen en
dan bijvoorbeeld met maar één kleur werken, maar de leerlingen moeten dan verschillende
tinten van die ene kleur maken.



Laat de leerlingen verschillende stempeltechnieken gebruiken.



Maak klassikaal het beeldsonnet. Controleer het rijmschema en zorg ervoor dat iedereen iets
kan bijdragen aan het sonnet.

TIP/ Je kan ook elke leerling zijn eigen sonnet laten maken.

VARIANT/ Maak een beeldsonnet met echte voorwerpen, zoals pralines, snoepjes, fruit, vlakke
figuren... Zo past dit in elk thema waarrond je werkt.

VARIANT 2/ Maak een beeldsonnet met stoepkrijt.

VOORBEELD/
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2. Kleurige vergelijkingen
Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
14. Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten
te beheersen.
- Een kind tracht expressief te schrijven. (S.Ad 23)
- Vergelijkingen kennen, gebruiken en vormen. (S.3.5.10)

- Figuurlijk taalgebruik herkennen en gebruiken. (S.3.4.8)

Materiaal



Deelleerplan: muzische opvoeding – beeldopvoeding, net: VVKBaO
13. Het beeldaspect ‘kleur’ ervaren en toepassen.
Dat houdt in
13.12 De symboolwaarde van kleuren illustreren
13.13 Illustreren dat kleuren (persoonlijke) gevoelens kunnen oproepen
Stevig papier
Wasco’s
Ecoline
Verfborstels

Hou een gesprek over de lievelingskleuren van je leerlingen.
Vraag hen waaraan ze denken wanneer ze die kleur zien. Geef
aan dat kleuren je altijd aan iets doen denken, dit varieert van

Een vergelijking?!
Een vergelijking is een zin
waarin twee dingen met
elkaar worden vergelijken.

persoon tot persoon.


Geef zelf enkele voorbeelden van vergelijkingen met kleuren.



Laat de leerlingen associëren met hun kleur. Laat ze noteren

Het bestaat steeds uit deze
structuur:
Zo ….. als ….

aan wat ze denken.


Laat de leerlingen enkele vergelijkingen schrijven. Heb oog voor de vorm van de vergelijking.



De leerlingen kiezen één vergelijking uit. Met een wasco (niet hetzelfde kleur als hun
lievelingskleur) schrijven ze de vergelijking op een blad papier.



Met ecoline (in het
lievelingskleur, de kleur
waarover de vergelijking gaat)
kleuren de leerlingen hun
volledige blad in.

VOORBEELD/

MUPO!
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3. Geurige kleuren
Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
1 Intensief gebruik maken van alle zintuigen
6 De band leggen met de eigen innerlijk wereld
- Materiaal verzamelen, door onder meer te putten uit gevoelsleven, ervaring
en beleving, fantaseren, associëren… (Schr.2.2.1)
12 Erop gericht zijn de eigen ideeën, gevoelens, ervaringen en waardering in
muzische taal uit te drukken
- Een kind tracht expressief te spreken (S.Ad.22) en te schrijven (Schr.Ad.23)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
- Materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren. (Schr.2.2.1)
16 Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving
- Nieuwe combinaties en plannen maken (Le.3.2.1 en 3.2.2)

Materiaal

Deelleerplan: muzische opvoeding – beeldopvoeding, net: VVKBaO
13 Het beeldaspect ‘kleur’ ervaren en toepassen.
Dat houdt in
13.12 De symboolwaarde van kleuren illustreren
13.13 Illustreren dat kleuren (persoonlijke) gevoelens kunnen oproepen.
Gedicht ‘Gekleurde geuren’
Tijdschriften
Stevige A4-bladeren (eventueel in kleur)



Schrijf de eerste zin van het gedicht op bord. “Soms hebben geuren kleuren.”



Laat de leerlingen geuren opsommen.



Laat de leerlingen kleuren opsommen.



Zijn er bepaalde geuren waarbij je aan een kleur denkt? Laat de leerlingen bespreken.



Lees het gedicht ‘Gekleurde geuren’.



Stel nu de omgekeerde vraag: zijn er bepaalde kleuren die je doen denken aan de een geur?



Laat de leerlingen minstens één zin formuleren waarbij ze een geur koppelen aan een kleur.
Noteer enkele voorbeelden op bord. Vb.: Rood geurt de warme haard.



De leerlingen schrijven hun eigen zin met kleur en geur bij een voorwerp op een kladblaadje.



Laat de leerlingen hun gekozen kleur zoeken in tijdschriften. Ze scheuren uit.

MUPO!

33



Geef elke leerlingen een stevig A4-blad. Daarop
tekenen de leerlingen hun voorwerp. Bijvoorbeeld:
haard.



Ze vullen die tekening op met hun gescheurde kleuren
uit de tijdschriften.



De leerlingen noteren/schilderen hun zin bij hun
kleurige en geurige collage.

Gekleurde geuren
Soms hebben geuren kleuren.
Neem bijvoorbeeld mij nou:
Na een bad ruik ik licht blauw.
Roze geurt mijn tante,
rood ruik ik als ze me zoent.
Groen hangt om geraniums,
oranje om een gepoetste schoen.
Paars snoof ik eens op
toen ik naast een opa stond.
Wie een toverbal eet ademt
gekleurde wolkjes in het rond.

VOORBEELD/

Uit een doos kleurpotloden
komen ongelogen
honderd kleine regenbogen.
Bas Rompa
Uit: Kom maar dichter,
samengesteld door Jan Van Coillie,
Averbode,1990

MUPO!
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4. Donkere gedichtendoosjes
Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
1 Intensief gebruik maken van alle zintuigen
- Materiaal verzamelen (Schr.2.2.1)
2 De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie ervan, met een open
houding benaderen
- Een kind staat open voor en verwondert zich over taal en taalgebruik
14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- Een kind tracht expressief te spreken (S.Ad.22) en te schrijven (S.Ad.23)
- Stem geven, vormen en verzorgen (S.2.2)
- Accentuering en intonatie verzorgen (S.2.4)
Deelleerplan: muzische opvoeding – beeldopvoeding, net: VVKBaO
8 Strategieën aanwenden bij het creëren.
Dat houdt in dat kinderen:
8.1 zich bezinnen voor te beginnen, door eerst na te denken over de bedoeling
die gerealiseerd moet worden, over welk materiaal er het best wordt
aangewend, over welke techniek kan worden toegepast…
8.10 niet bevreesd zijn om tijdens het creëren het ontwerp te wijzigen.

Materiaal



14 Het beeldaspect ‘compositie’ ervaren en toepassen
Dat houdt in
14.7 Een werkstuk creëren als onderdeel van een groepswerk
Verschillende gedichten in het thema donker/avond
A4-papier
Kladpapier
Doosjes in alle maten en kleuren
Verf/potloden/wasco’s
Lijm
Oude tijdschriften
…

Toon verschillende gedichten op het bord. Lees ze allemaal expressief voor. Vraag de leerlingen
naar het overkoepelend thema.



Verspreid een selectie van de donkere gedichten in de klas. Leg daaronder een blanco blad.
Daarop mogen de leerlingen noteren waaraan ze denken bij dat gedicht. Wat
zie/voel/hoor/proef/ruik je bij het horen/lezen van dit gedicht?



De leerlingen gaan bij hun favoriete gedicht staan. Per gedicht maak je groepjes van 2 of 3.
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De leerlingen krijgen in groep een doosje. De leerlingen maken een kijkdoos bij het gedicht. Laat
ze eerst bespreken hoe hun doosje/ontwerp eruit moet zien. Bied verschillende materialen
waarmee leerlingen aan de slag gaan.



TIP/ Je kunt de leerlingen zelf doosjes laten meebrengen.



TIP/ Eventueel geef je elke leerling een apart doosje.



Draag een gedicht voor op een eentonige saaie manier. Draag vervolgens datzelfde gedicht voor
op een krachtige manier vol intonatie en accentuering. Vraag de leerlingen wat het aangenaamst
is om naar de luisteren en waarom dat zo is.



Laat de leerlingen in groep oefenen op het voordragen van hun gedicht. Waar leg je klemtoon?
Waar lees je langzaam, waar sneller? …



Hou een gedichtendoosjestentoonstelling, waarbij de leerlingen hun gedicht expressief
voordragen.



TIP/ Nodig andere klassen uit om te kijken. Of plaats de doosjes in de ingang van de school
zo worden ze zichtbaar voor iedereen.

TIP/ Dit is een ideaal lesidee om uit te voeren in het najaar, wanneer het donker wordt. Misschien
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past dit zelfs wel bij een les godsdienst.

VARIANT/ Dit kan uiteraard ook binnen een ander thema, vb.: lente, spelen, emoties…
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Muziek en muzisch taalgebruik, deze twee allitererende domeinen, zijn fijn om te combineren.

1. Keukengeluiden & receptspreken
Muzikaal en muzisch koken doe je met dit lesidee.

38

2. Afrikaanse klanknabootsingen
Muziek en muzisch taalgebruik brengen je met dit ideetje naar Afrika.

3. Echo echo echo
Geluiden maken het verhaal!

MUPO!

1. Keukengeluiden & receptspreken
Les gemaakt door Liesbet De Clerck, Sarah-Aïsha De Baerdemaeker en Mira Bastiaen

Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muziek, net: VVKBaO
2. Musiceren met voorwerpen en instrumenten (lichaamsinstrumenten,
zelfgemaakte en bestaande instrumenten), met aandacht voor klankproductie
en speeltechniek.
2.1 De klankmogelijkheden van voorwerpen en instrumenten onderzoeken.
5. Geluiden, klanken en klankeigenschappen herkennen, vergelijken en
ordenen volgens diverse criteria.
5.1 Kenmerken van geluidsomgeving onderscheiden en bewust ervaren.
9. Een klankstuk of muziekstuk ontwerpen.
9.1 Een klank- of muziekstuk ontwerpen vanuit een buitenmuzikaal gegeven.
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
1. Intensief gebruik maken van alle zintuigen.
- Klanken onderscheiden en erover nadenken (L 1.2.1)
13. Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee
te experimenteren.
- Boodschappen en teksten integreren in manuele, muzikale, lichamelijke en
dramatische expressie (Le 3.2.1 & Le 3.2.2)

Materiaal



16. Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving.
- Een kind tracht expressief te spreken (S.Ad.22)
Filmpje: Western Spaghetti by PES:
http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
Filmpje met ingesproken tekst : Western Spaghetti by PES and Liesbet Mira &
Sarah-Aïsha: https://youtu.be/8467mGiCZVY
Keukenelementen (potten, pannen, vorkje, gardes, lepels,…)
Recepten

Laat de leerlingen het filmpje horen, zonder beeld. Geef als luisteropdracht: herken zoveel
mogelijk geluiden.



Overloop de gehoorde geluiden. Waarover zou het filmpje kunnen gaan?



Toon het filmpje opnieuw, deze keer met beeld.



Verdeel je klas in groepen van 3 of 4 om het materiaal te verkennen. Elke persoon krijgt 1
keukenelement en mag 2 materialen van zichzelf nemen (Bijvoorbeeld: een flesje water, een
balpen). De leerlingen ontdekken in hun groepje zoveel mogelijk verschillende geluiden.
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Laat de leerlingen terug denken aan het filmfragment. Vraag hen wat er eigenlijk een beetje
ontbrak, namelijk: een recept.



Vraag de leerlingen hoe je de tekst van een recept kan lezen of voordragen. Bijvoorbeeld: zingen,
rappen, in rijm voordragen, als toverspreuk zeggen.



Noteer enkele voorstellen van de leerlingen zodat ze er later naar kunnen teruggrijpen.



Je laat het filmfragment opnieuw zien, deze keer met een ingesproken tekst.



Vraag de leerlingen of ze elementen gehoord hebben die ze kunnen gebruiken bij het muzisch
lezen van een recept. Noteer opnieuw op bod.



Geef elke groep een recept. De tekst van het recept mogen ze aanpassen. Inspiratie hiervoor
vinden ze aan bord. Het muzisch voordragen van het recept gaat gepaard met bijpassende
keukengeluiden die ze maken met de keukenelementen.

TIP/ Je kunt de leerlingen filmen en resultaten laten zien als toonmoment.
TIP/ Maak de recepten in het echt met de leerlingen.

40
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2. Afrikaanse klanknabootsingen
Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: muzische opvoeding – muziek, net: VVKBaO
5 Geluiden, klanken en klankeigenschappen herkennen, vergelijken en ordenen
volgens diverse criteria
Dat houdt in:
5.1 Kenmerken van de geluidsomgeving onderscheiden en bewust ervaren
9 Een klankstuk of een muziekstuk ontwerpen
Dat houdt in:
9.1 Een klank- of muziekstuk ontwerpen vanuit een buitenmuzikaal gegeven
12 Genoegen beleven aan de omgang met klank en muziek
Dat houdt in:
12.1 Zich door middel van klank en muziek durven uiten
12.3 Zich verbonden voelen met anderen tijdens een groepsgerichte omgang
met klank en muziek
13 Eenvoudige regels en afspraken naleven bij de productie of reproductie van
muziek
Dat houdt in:
13.2 Actief deelnemen aan het groepsmusiceren en zich kunnen aanpassen aan
de eisen van het samenspel
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
2 De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie ervan, met een open
houding benaderen
- Een kind staat open voor en verwondert zich over taal en taalgebruik
3 De eigenheid van de muzische expressievormen aanvoelen, begrijpen en
waarderen
- Talige geluiden waarnemen, zoals: klanken onderscheiden en erover
nadenken

Materiaal



14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- Klanknabootsingen, rijmwoorden, stafrijm vormen
Filmpje L’Onomatopée: http://www.youtube.com/watch?v=TArt-NTwFRw
Boek ‘De paraplu’ van Ingrid en Dieter Schubert
Filmpje van de prenten uit het boek ‘De paraplu’ van Ingrid en Dieter Schubert

Kijk naar een filmpje over klanknabootsingen (L’Onomatopée:
http://www.youtube.com/watch?v=TArt-NTwFRw)



Bespreek het filmpje. Wat deden de kinderen in het filmpje?



Vraag of de leerlingen zelf enkele klanknabootsingen kennen. Bijvoorbeeld: vroem-vroem.

MUPO!
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De leerlingen nemen twee materialen uit hun boekentas of bank (bijvoorbeeld: een balpen, een
flesje water, een oorbel…). Ze onderzoeken de geluidsmogelijkheden van beide voorwerpen.
Bijvoorbeeld: Hoe klinkt het als ik een balpen op mijn bank laat vallen? Of als ik met mijn flesje
water schud? …



TIP/ Hou een soort van wedstrijdje ‘zoek zoveel mogelijk verschillende geluiden’.



Vraag de leerlingen aan welke geluiden/klanknabootsingen ze denken bij het woord ‘Afrika’.



Verdeel de klas in groepjes van drie. Geef elke groep enkele prenten uit het boek ‘De paraplu’
van Ingrid en Dieter Schubert. De leerlingen onderzoeken de geluiden op de prent. Wat zou je
horen moest je daar zijn?



Hang enkele van de prenten ook aan bord. Elk groepje laat hun geluiden en klanknabootsingen
horen bij één prent. De andere leerlingen raden welke prent zij verklankt hebben.



Vertel dat je alle prenten van het boek in een filmpje gezet hebt en dat enkel het geluid nog
ontbreekt.



Laat prent voor prent zien. Welke geluiden/klanknabootsingen zijn mogelijk? Spreek af wie welke
klanknabootsing of welk geluid maakt.



Laat het filmpje spelen terwijl de leerlingen verklanken wat ze op de prent zien. Ondertussen
neem jij de gemaakte geluiden en klanknabootsingen op met een recorder.



Laat het resultaat horen aan de leerlingen.
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3. Echo echo echo
Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muziek, net: VVKBaO
5 Geluiden, klanken en klankeigenschappen herkennen, vergelijken en ordenen
volgens diverse criteria
Dat houdt in:
5.1 Kenmerken van de geluidsomgeving onderscheiden en bewust ervaren
9 Een klankstuk of een muziekstuk ontwerpen
Dat houdt in:
9.1 Een klank- of muziekstuk ontwerpen vanuit een buitenmuzikaal gegeven
11 Ervaringen bij het omgaan met klank en muziek verwoorden
Dat houdt in:
11.1 Auditieve ervaringen beschrijven en met een gepaste woordenschat
benoemen
12 Genoegen beleven aan de omgang met klank en muziek
Dat houdt in:
12.1 Zich door middel van klank en muziek durven uiten
12.2 De wereld van stilte, geluid en muziek verwonderd en aandachtig
tegemoettreden
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
1 Intensief gebruik maken van alle zintuigen
- Klanken onderscheiden en erover nadenken (L.1.2.1)
2 De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie ervan, met een open
houding benaderen
- Een kind is bereid om geconcentreerd te luisteren en inhoudsgericht te
spreken door zich in te leven in een boodschap (L. en S. Ad. 16)
6 De band leggen met de eigen innerlijke wereld
- Een kind is bereid een beluisterde boodschap te verwerken in zijn denken,
handelen en voelen. (L. Ad.20)

Materiaal

15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken.
- Spreken over voorstellingen en situaties uit de fantasie (S.1.9)
- Materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren (Schr.2.2.1)
Boek: ‘O Echo’ van Stan Van Steendam
Kladpapier

TIP/ Dit lesidee is ideaal om op een drukke plaats uit te voeren met een variatie aan geluiden,
bijvoorbeeld in de stad.
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Je leest het boek ‘O Echo’ van Stan Van Steendam (of een deel ervan). Maak het interactief door
de leerlingen de geluiden te laten herhalen op jouw teken.



Laat de leerlingen een kader maken met hun handen (linkerduim tegen rechterwijsvinger en
rechterduim tegen linkerwijsvinger). Laat de leerlingen op die manier gericht naar de omgeving
kijken.



Ze zoeken een plaats in de omgeving die hen aanspreekt. Dit plaatsje kan een detail zijn of iets
alledaags.



Ze noteren dat plaatsje en schrijven er eventueel enkele kernwoorden bij.



Laat de leerlingen nadenken over het feit wat ze zou gebeuren als iets op dat plaatsje zou leven,
bijvoorbeeld een gebouw. Hou zou dat gebouw dan zijn? Vrolijk, eng, triestig…? Bespreek kort,
zodat iedereen inspiratie heeft. Ze noteren dit.



Laat de leerlingen hun ogen sluiten en in stilte luisteren naar de geluiden in de omgeving. Na een
minuut vraag je wat ze allemaal gehoord hebben.



Ze kiezen hun favoriete geluid. Laat ze op jouw teken allemaal tegelijk dat geluid nadoen.



De leerlingen noteren hun favoriete geluid.



Ze koppelen dit geluid aan hun gekozen plaatsje in de omgeving.



Ze schrijven hierover een kort verhaal (enkele regels zijn voldoende) zoals in het boek ‘O Echo’.
Zo maak je samen met je klas jullie eigen stadgeluidenboek.



Leerlingen die willen mogen hun stukje voordragen. De geluiden mogen de klasgenootjes
nadoen.

TIP/ Je kan je eigen klasgeluidenboek nadien vormgeven zoals het boek ‘O Echo’.
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Expressie van woord en expressie van beweging, dat worden knotsgekke actieve combinaties.

1. Doe de dans
Dit lesidee laat je ritmisch bewegen op een dansgedicht.

2. Zoek de emotie
Muzisch verdelingsspel a.d.h.v. emotionele gedichten.

3. Dikkertje Dap
Bewegen als Dikkertje Dap doe je zo!

4. Ik ben lekker stout!
Bewegen op de klassieker van Annie M.G. Schmidt.

MUPO!
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1. Doe de doedans
Gebaseerd op een lesidee van: www.poëziepaleis.nl > lesmateriaal > basisschool > onderbouw > dansen

Leeftijd
Leerplandoelen

1ste, 2de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
8 Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
- Een kind beleeft plezier in de omgang met schriftelijke taal en in schriftelijke
talige expressie (Le.Ad.14)
13 Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee
te experimenteren
- Deelnemen aan allerlei soorten gesprekken en dramatische werkvormen
14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- Een kind tracht expressief te spreken (S.Ad.22) en te schrijven (S.Ad.23)
- Kunnen selecteren op grond van expressieve en creatieve waarde (Schr.2.2.2)
Deelleerplan: muzische opvoeding – bewegingsexpressie, net: VVKBaO
1 Kinderen experimenteren met en bekwamen zich in de
uitdrukkingsmogelijkheden van hun lichaam.
Dat houdt in dat ze:
1.1 genieten van hun lichaam in beweging
1.4 waargenomen klanken omzetten in beweging
3 Kinderen bewegen vlot in tijd en ruimte
Dat houdt in dat ze:
3.1 experimenteren met verschillende aspecten van de tijd, zoals duur, tempo,
snelheid, volgorde, metrum en ritme
4 Kinderen worden zich bewust van hun identiteit en hun inlevingsvermogen
Dat houdt in dat ze:
4.1 bewegingen nauwkeurig nabootsen
4.3 een eenvoudig bewegingsverhaal kunnen opbouwen over iets wat ze
gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt hebben

Materiaal


5 Kinderen ervaren de mogelijkheden van de lichaamstaal en van de dans om
met zichzelf en met anderen te communiceren
Dat houdt in dat ze:
5.2 samen een bewegingsopdracht of –verhaal uitvoeren
5.3 zelf dansen ontwerpen om individueel of in groep uit te voeren
5.4 genieten van een belangstelling tonen voor bewegingsexpressie van
anderen.
Gedicht ‘Doe de doedans’

Lees de eerste helft van het gedicht voor. Gebruik een expressieve stem. Zing of fluister.
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Geef vervolgens een luisteropdracht:
‘Welke regel vind je het
mooist/leukst/grappigst?’ En lees de
eerste strofe nogmaals.



Enkele leerlingen laten hun favoriete
regel horen. Jij herhaalt, de klas
herhaalt.



TIP/ Gebruik verschillende ritmes om
de regels uit te spreken.



Lees het eerste gedeelte opnieuw.

Doe de doedans
Doe de doedans
doe de doedans sjong sjong
flipperdeflip kingkong
doe de doedans sjong sjong
holderdebolder holderdebom
klipperdeklip keerom
Doe de doedans: de elleboog-elleboog-dans
flapperdeflip flapperdeflap: de handen-hoofd-dans
klipperdeklip klipperdeklap: de knieën-buik-dans
sjong sjong kingkong: de billen-voeten-dans
holderdebolder holderdebom
klipperdeklap: keerom

Maak bij elke regel een beweging met
Marie-José Balm en Jos van Hest

handen en armen, hoofd of lichaam.


TIP/ Laat bewegingsideeën uit de kinderen komen.



De groep neemt de bewegingen over.



TIP/ Geef de beweging door doorheen de klas. Hieraan kan je toevoegen dat de leerlingen
de bewegingen moeten vergroten of verkleinen/vertragen of versnellen.



Vraag de leerlingen om nieuwe nonsenswoorden te verzinnen in plaats van 'sjong sjong' en in
plaats van 'flipperdeflip', enz. Noteer verschillende nonsenswoorden op bord.



TIP/ Laat de nieuwe nonsenswoorden met verschillende emoties zeggen (verdrietig, blij, boos…)



Lees het tweede gedeelte van het gedicht.



Bespreek. Welke soorten dansen heb je gehoord? Welke vind je het leukste?



Laat de leerlingen per twee of per drie fantaseren hoe zo’n dans er zou uit zien. Verdeel de
verschillende dansen over de klas.



TIP/ De leerlingen die klaar zijn, mogen een extra dans naar keuze uitwerken.



De leerlingen tonen hun dansen voor.



Vraag de leerlingen als ze zelf nog andere dansen kunnen verzinnen, vb. de oren-tenen-dans.
Noteer verschillende nieuwe dansen op bord. Vraag vervolgens hoe die dans er dan zou uitzien.



Verdeel de klas opnieuw in groepen voor een toonmoment. Geef het gedicht aan elke groep. De
leerlingen vervangen de nonsenswoorden door eigen nonsenswoorden en maken hierbij
bewegingen. Daarnaast vervangen ze de dansen door eigen dansen. Ook hierbij maken ze
bijpassende bewegingen. De leerlingen lezen hun nieuwe gedicht voor en tonen terwijl de
bijhorende bewegingen.

TIP/ Film de leerlingen.
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2. Zoek de emotie
Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
1 Intensief gebruik maken van alle zintuigen
- Communicatieve elementen waarnemen: oogcontact, mimiek, vormen van
lichaamstaal, talige tekens,…
8 Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
- Een kind beleeft plezier in de omgang met schriftelijke taal en in schriftelijke
talige expressie
13 Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee
te experimenteren
- Boodschappen en teksten integreren in manuele, muzikale, lichamelijke en
dramatische expressie
19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
- Een kind beleeft plezier in de omgang met schriftelijke taal en in talige
expressie
Deelleerplan: muzische opvoeding – bewegingsexpressie, net: VVKBaO
1 Kinderen experimenteren met en bekwamen zich in de
uitdrukkingsmogelijkheden van hun lichaam.
Dat houdt in dat ze:
1.1 genieten van hun lichaam in beweging
3 Kinderen bewegen vlot in tijd en ruimte
Dat houdt in dat ze:
3.2 zich in de verschillende ruimtelagen bewegen

Materiaal

6 Kinderen trachten de bewegingsexpressie van zichzelf en van anderen te
beoordelen
Dat houdt in dat ze:
6.1 zicht hebben op de eigen mogelijkheden
Kaartjes met gedichten en emoties op

TIP/ Wil je de klas eens op een originele manier in groepjes verdelen? Dan kan je deze oefening
gebruiken.


Geef de leerlingen allemaal een gedicht. (Je hebt zoveel gedichten nodig als groepjes die je wil
maken. Wil je bijvoorbeeld je klas verdelen in vier groepjes, dan voorzie je vier verschillende
gedichten.)



Laat de leerlingen de gedichten in stilte lezen.
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Vertel hen dat de leerlingen op jouw signaal het gedicht moeten uitbeelden. Ze mogen niet
praten. Het is wel belangrijk dat ze het hele lichaam gebruiken om het gedicht uit te beelden.



Er zullen leerlingen zijn die hetzelfde gedicht moeten uitbeelden, wanneer je elkaar hebt
gevonden ga je rustig bij elkaar staan.



Op die manier zullen de groepjes gevormd worden.

VARIANT-DIFFERENTIATIE/ Bij jongere kinderen kan je onder het gedicht de kernemotie schrijven.
Dan beelden de leerlingen die emotie uit

TIP/ Hieronder kan je vijf gedichten vinden die te gebruiken zijn voor deze groepsverdeling.

Heel gewoon

Heppie

Van lollies likken krijg je lol.
Van bitterkoekjes bijten kijk je bitter.
Van zouthout zuigen blijf je zoet.
Van toffees eten word je tof.
En van sjieken word je sjiek.
Ik blijf een heel gewoon kind.
Ik mag niet snoepen.

Ik voel me ozo heppie
zo heppie deze dag.
En als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?

Riet Wille
Joke Van Leeuwen
Uit: Zuurtjes en zoetjes, Riet Wille
(1984) , Tielt: Lannoo

Uit: Ozo heppiei en andere versjes,
Joke Van Leeuwen (2000),
Amsterdam: Querido
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Mijn broertje

Ik zoek…

Ik heb een klein broertje met wit haar
en een grote snottebel.
Ik heb een klein broertje van twee jaar,
en ’t is een leuk ventje, dat wel.

Ik zoek
een hoekje
heel geheim
een plaatsje
in mijn huis

Als-ie stout is krijgt-ie weinig straf,
want hij is ook nog zo klein.
Met mij loopt het dan wel anders af,
ik moet wel verstandig zijn.

waar niemand
mij ooit
vinden kan

Hij begrijpt er nog zo weinig van
wanneer ik hem vertel
dat-ie met mijn speelgoed spelen kan,
maar ’t is een leuk ventje, dat wel.

en in mijn eentje
denk ik dan
weg zijn
en toch thuis.

Hij maakt wel’ es dingen van me stuk
en dat is niet zo fijn.
Maar het is ook nog zo’n kleine puk,
ik moet wel verstandig zijn.

Nannie Kuyper
Nannie Kuiper (2013),
Stichting Plint

Hij zit aan mijn meccanodoos
en aan mijn voetbalspel,
en soms is het wel erg hopeloos,
maar ’t is een leuk ventje, dat wel.
Dat wel.

Flater
Haast je, rep je
uit je bed!
Dag ma, dag pa
melk met chocola.
Vlug m’n jas,
boekentas
en naar de klas.
Snel, de bel.
Opzij, opzij
en in de rij.
Maar oei,
wat nu gedaan?
Ik heb nog
mijn pyjama aan…

Willem Wilmink
Uit: Berichten voor bezorgde kinderen, Willem
Wilmink (1975),Antwerpen: Kosmos

Geert De Kockere
Uit: Vingers in de jam, Geert De
Kockere (1989), Tielt: Lannoo
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3. Dikkertje dap
Leeftijd
Leerplandoelen

1e graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
- Een kind beleeft plezier in de omgang met mondelinge taal en in talige
expressie
20 Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
- Boodschappen integreren in manuele, muzikale, lichamelijke en dramatische
expressie
Deelleerplan: muzische opvoeding – bewegingsexpressie, net: VVKBaO
1 Kinderen experimenteren met en bekwamen zich in de
uitdrukkingsmogelijkheden van hun lichaam
Dat houdt in dat ze:
1.2 verschillende houdingen en bewegingen exploreren
3 Kinderen bewegen vlot in tijd en ruimte
Dat houdt in dat ze:
3.1 experimenteren met verschillende aspecten van de tijd zoals duur, tempo
en snelheid, volgorde, metrum en tritme
3.2 zich in de verschillende ruimtelagen bewegen

Materiaal

4 Kinderen worden zich bewust van hun identiteit en inlevingsvermogen
Dat houdt in dat ze:
4.1 bewegingen nauwkeurig nabootsen
4.2 een eenvoudig bewegingsverhaal uitbeelden
4.4 gebruik maken van materialen, planten, dieren, mensen, personages,…
Gedicht ‘Dikkertje Dap’ van Annie M.G. Schmidt

TIP/ Deze oefening kan gebruikt worden als bewegingstussendoortje.


Laat de leerlingen rechtstaan achter hun bank. Zorg ervoor dat ze voldoende beweegruimte
hebben.



Lees het gedicht expressief voor en laat de leerlingen het gedicht nabootsen.



Geef de leerlingen de opdracht om ofwel heel traag of heel snel te bewegen. Breng ook de term
slow motion aan.



Zorg er ook voor dat ze tijdens het uitbeelden de verschillende ruimtelagen gebruiken. De
leerlingen bewegen dus hoog , laag of in het midden in de ruimte.

MUPO!

51

Dikkertje Dap
Dikkertje Dap klom op de trap
's morgens vroeg om kwart over zeven
om de giraf een klontje te geven.
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap,
weet je, wat ik heb gekregen?
Rode laarsjes voor de regen!
't Is toch niet waar, zei de giraf,
Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf.
O Giraf, zei Dikkertje Dap,
'k moet je nog veel meer vertellen:
Ik kan al drie letters spellen:
a b c, is dat niet knap?
Ik kan ook al bijna rekenen!
Ik kan mooie poppetjes tekenen!
Lieve deugd, zei de giraf,
Kerel, kerel, ik sta paf.

Stap maar op, zei de giraf,
stap maar op en glij maar af.
Dikkertje Dap klom van de trap
met een griezelig grote stap.
Op de nek van de giraf
zette Dikkertje Dap zich af,
roetsjj daar gleed hij met een vaart
tot aan 't kwastje van de staart.
Boem!
Au!!
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap.
Morgen kom ik weer hier met de trap.
Annie M.G. Schmidt
Uit: Beestenboel, Annie M.G Schmidt (1995),
Amsterdam: Querido

Zeg, Giraf, zei Dikkertje Dap,
Mag ik niet eens even bij je
stiekem van je nek afglijen?
Zo maar eventjes voor de grap,
denk je dat de grond van Artis
als ik neerkom, heel erg hard is?

52
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4. Ik ben lekker stout!
Leeftijd
Leerplandoelen

1e, 2e graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
- Een kind beleeft plezier in de omgang met mondelinge taal en in talige
expressie
20 Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
- Boodschappen integreren in manuele, muzikale, lichamelijke en dramatische
expressie
Deelleerplan: muzische opvoeding – bewegingsexpressie, net: VVKBaO
3 Kinderen bewegen vlot in tijd en ruimte
Dat houdt in dat ze:
3.1 experimenteren met verschillende aspecten van de tijd zoals duur, tempo
en snelheid, volgorde, metrum en tritme
3.2 zich in de verschillende ruimtelagen bewegen
3.3 bewust omgaan met bewegingsrichtingen, plaats en bewegingsbanen.
4 Kinderen worden zich bewust van hun identiteit en inlevingsvermogen
Dat houdt in dat ze:
4.1 bewegingen nauwkeurig nabootsen
4.2 een eenvoudig bewegingsverhaal uitbeelden
4.4 gebruik maken van materialen, planten, dieren, mensen, personages,…

Materiaal

Deelleerplan: mediaopvoeding, net: VVKBaO
3.4 Voor hen bedoelde mediamiddelen op een verantwoorde en veilige manier
gebruiken.
3.5 Voor hen bedoelde mediamiddelen en hun toepassingen kennen en
benoemen.
3.6 Zorg dragen voor de eigen en andermans media-middelen.
Gedicht ‘Ik ben lekker stout!’ van Annie M.G. Schmidt
fototoestel
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Ik ben lekker stout!
Ik wil niet meer, ik wil niet meer!
Ik wil geen handjes geven!
Ik wil niet zeggen elke keer:
Jawel mevrouw, jawel meneer.
Nee, nooit meer in mijn leven!
Ik hou m’n handen op m’n rug
en ik zeg lekker niks terug!
Ik wil geen vieze havermout,
ik wil geen tandjes poetsen!
‘k Wil lekker knoeien met het zout,
ik wil niet aardig zijn, maar stout
en van de leuning roetsen
en schipbreuk spelen in de teil
en ik wil spugen op het zeil!



Verdeel de klas in groepjes van vier leerlingen.



Geef elk groepje een fototoestel.



Het gedicht is verdeeld in vier verzen.



Geef ieder groepje één vers.



De leerlingen bootsen de bewegingen uit hun vers uit.



Van iedere beweging wordt een foto gemaakt.



Achteraf worden alle foto’s na elkaar geplaatst en
wordt het gedicht visueel weergegeven.



Let erop dat de leerlingen de bewegingen in
verschillende ruimtelagen uitvoeren.

VARIANT/ Je kan de bewegingen ook filmen in plaats van te
fotograferen.

En heel hard stampen in een plas
en dan m’n tong uitsteken
en morsen op m’n nieuwe jas
en ik wil overmorgen pas
weer met twee woorden spreken!
En ik wil alles wat niet mag,
de hele dag, de hele dag!

54

En ik wil op de kanapee
met hele vuile schoenen
en ik wil aldoor gillen: nee!
En ik wil met de melkboer mee
en dan het paardje zoenen.
En dat is alles wat ik wil
en als ze kwaad zijn, zeg ik: bil!
Annie M.G. Schmidt
Uit: Het grote Annie M.G Schmidt
voorleesboek, Annie M.G Schmidt
(2012), Amsterdam: Querido
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Dramaqueen of niet, hieronder kan je neuzen tussen lesideeën die muzisch taalgebruik en drama
combineren.

1. Ik wil een hond!
Mevrouw De Pauw is alleen, ze wil toneeltje om haar heen.
2. Slaperig tussendoortje
In slaap vallen in de klas? Voor één keer mag het!
3. Mag ik ook eens ... ?
Ik wil, ik wil, ik wil! Mag ik wel? Dit ideetje gaat over wensen!
4. De appel valt niet ver
Spreekwoorden en zegswijzen dramatiseren
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1. Ik wil een hond!
Gebaseerd op een idee uit: Vos, J. (2002) Het huis lijkt wel een schip; handleiding voor poëzieonderwijs op de basisschool.
Baarn: HBuitgevers

Leeftijd
Leerplandoelen

2de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
13 Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee
te experimenteren
- Boodschappen en teksten integreren in manuele, muzikale, lichamelijke en
dramatische expressie (Le.3.2.1 en 3.2.2)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
- Spreken over voorstellingen en situaties uit de fantasie (S.1.9)
- Materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren (Schr.2.2.1)
19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
- Een kind beleeft plezier in de omgang et mondelinge taal en in talige
expressie
Deelleerplan: muzische opvoeding - drama, net: VVKBaO
1 Kinderen kunnen de wijze waarop een dramatisch spel tot stand komt,
herkennen en beschouwen
Dat houdt in dat ze:
1.6 vaststellen dat vragen als ‘wie, wat, waarom, hoe, wanneer en waar?’ hen
op het spoor brengen van de wezenlijke aspecten van dramatisch spel.
5 Kinderen maken gebruik van dramatisch spel om eigen beleving, ervaringen,
gedachten en gevoelens in handelingen te verwerken
Dat houdt in dat ze:
5.2 bij de voorbereiding en de uitvoering van het spel, hun fantasie en
voorstellingsvermogen activeren
6 Kinderen leven zich in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of
omstandigheid in
Dat houdt in dat ze:
6.1 zich inleven in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of een
omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en
dat al spelend vorm geven

Materiaal

10 Kinderen ontwikkelen een kritische houding
Dat houdt in dat ze:
10.1 het dramatisch spel van leeftijdgenoten opbouwend-kritisch en tactvol
bespreken
Gedicht ‘Mevrouw De Pauw’ van Annie M.G. Schmidt
Kaartjes bij de vragen ‘Wat?’, ‘Hoe?’ ‘Wanneer?’ en ‘Waar?
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Lees het gedicht van Annie M.G. Schmidt
expressief voor.



Bespreek het gedicht met de leerlingen. Wat
gebeurt er? Wat doet mevrouw De Pauw?



Hang het gedicht aan bord.



Verdeel de klas in groepjes van 4.



In groep vervangen ze mevrouw De Pauw door
een ander personage (bijvoorbeeld: meneer De
Valk) en dat ander personage gaat op zoek naar
een ander dier (bijvoorbeeld: kangoeroes)



Vooraan de klas staan doosjes met daarop de
vragen ‘Wat?’, ‘Hoe?’ ‘Wanneer?’ en ‘Waar?’,
daarin zitten kaartjes met de ‘antwoorden’ op
die vragen. Elke leerling haalt uit één van de
doosjes een kaartje, zodat ze per groep uit elk
doosje één kaartje hebben.



A.d.h.v. deze nieuwe hoofdpersonages en de

Mevrouw De Pauw wou graag een hond.
Ze was zo vaak alleen.
Toen kreeg mevrouw de pauw een hond
En dat was nummer één.
Mevrouw De Pauw liep door de stad.
Wat liep er met haar mee?
Een hondje dat geen baas meer had
En dat was nummer twee.
Mevrouw De Pauw liep door het land
En kocht voor haar plezier
Twee honden in een handenmand.
Nu had ze er al vier.
Mevrouw De Pauw liep weer naar huis.
Wat kreeg ze daar te zien?
Zes honden onder het fornuis!
Nu had ze er al tien!
Mevrouw De Pauw zat in haar stoel
En keek eens om zich heen.
Tien honden was een heleboel.
Ze was niet meer alleen.
Annie M.G. Schmidt

kaartjes maken ze een toneeltje. Als ze het
straks tonen voor de klas, moet het voor het
publiek duidelijk zijn wie, wat, hoe, wanneer en
waar het zich afspeelt.

Uit: Vos, J. (2002) Het huis lijkt wel een
schip; handleiding voor poëzieonderwijs op
de basisschool. Baarn: HBuitgevers



Geef de leerlingen hiervoor een tiental minuten.



De leerlingen tonen hun dramatisch spel. De medeleerlingen geven aan als de elementen (wie,
wat, hoe, wanneer en waar) al dan niet aanwezig zijn in het toneeltje. Ze bespreken kritischopbouwend.
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2. Slaperig tussendoortje
Gebaseerd op een idee uit: Vos, J. (2002) Het huis lijkt wel een schip; handleiding voor poëzieonderwijs op de basisschool.
Baarn: HBuitgevers

Leeftijd
Leerplandoelen

Alle leeftijden
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
19 Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
- Een kind beleeft plezier in de omgang met mondeling taal en in talige
expressie (L. en S. Ad.14)
Deelleerplan: muzische opvoeding - drama, net: VVKBaO
1 Kinderen kunnen de wijze waarop een dramatisch spel tot stand komt,
herkennen en beschouwen
Dat houdt in dat ze:
1.5 de wezenlijke aspecten van dramatisch spel ervaren:
- tijd en ruimte
2 Kinderen genieten van dramatisch spel
Dat houdt in dat ze:
2.1 genieten van het muzisch handelen waardoor ze hun
expressiemogelijkheden verruimen

Materiaal


3 Kinderen zijn verwonderd over de uitdrukkingsmogelijkheden bij dramatisch
spel
Dat houdt in dat ze:
3.7 vaststellen hoe een boodschap via dramatisch spel op verschillende wijzen
kan worden gebracht
Gedicht ‘Berceuse Nr 2’ van Paul van Ostaijen

De leerlingen gaan met hun hoofd op hun armen liggen op
hun bank.



Je leest het gedicht ‘Berceuse Nr 2’ van Paul van Ostaijen
rustig en ‘slaapverwekkend’ voor.



De leerlingen gaan achter of naast hun bank staan.



Je geeft de opdracht om in stilte, kalm en traag (in slow
motion) uit te beelden/te bewegen op het gedicht. De
leerlingen mogen zich doorheen de klas verplaatsen.
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TIP/ Je kan zelf ook mee uitbeelden, zodat de leerlingen
minder schroom zullen hebben.
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Berceuse Nr 2
Slaap als een reus
Slaap als een roos
Slaap als een reus van een roos
Reuzeke
Rozeke
Zoetekoeksdozeke
Doe de deur dicht van de doos
Ik slaap
Paul van Ostaijen
Uit: Vos, J. (2002) Het huis lijkt
wel een schip; handleiding voor
poëzieonderwijs op de
basisschool. Baarn: HBuitgevers

3. Mag ik ook eens … ?
Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
6 De band leggen met de innerlijke wereld
- Materiaal verzamelen, door onder meer te putten uit gevoelsleven, ervaring
en beleving, fantaseren, associëren… (Schr.2.2.)
Deelleerplan: muzische opvoeding - drama, net: VVKBaO
5 Kinderen maken gebruik van dramatisch spel om eigen beleving, ervaringen,
gedachten en gevoelens in handelingen te verwerken
Dat houdt in dat ze:
5.1 de mogelijkheden van dramatisch spel ervaren als een middel om met
anderen te communiceren, om iets te concretiseren, om iets van zich af te
spelen, om ervaringen te verwerken…
5.4 bereid zijn eigen belevenissen, ervaringen, gedragingen, gevoelens en
handelingen spontaan in allerlei situaties te verwoorden in dramatisch spel
6 Kinderen leven zich in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of
omstandigheid in
Dat houdt in dat ze:
6.1 zich inleven in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of een
omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en
dat al spelend vorm geven
6.3 een spelopdracht verkennen vanuit eigen vragen

Materiaal



8 Kinderen kunnen expressief omgaan met woord en lichaamstaal
Dat houdt in dat ze:
8.1 beweging en mimiek aanpassen aan de spelsituatie
8.3 met een creatief stem- en taalgebruik expressief reageren en belevenissen
uitbeelden
Gedicht ‘Puber’ van Pieter De Keuster
Kladschrift of kladpapier

Je noteert de vraag: ‘Wat wil jij graag eens doen?’ op bord. Misschien is het iets dat niet mag of
dat niet kan.



De leerlingen duiden hun top 3 aan.



Je leest het gedicht ‘Puber’ van Pieter De Keuster voor.



Laat het gedicht op verschillende manieren lezen/zeggen (roepen, fluisteren, woedend, heel
traag, dialect…)



Verdeel de leerlingen in groepen van maximaal 4 personen. Leerlingen die individueel willen
werken, mogen.



De leerlingen vervangen de werkwoorden uit het gedicht door hun top 3 van wensen die ze
noteerden in hun kladschrift.
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TIP/ Uitbeeldbare werkwoorden zijn makkelijk om mee te

Puber

werken.


De leerlingen beelden individueel of in groep hun wensen
uit. Dit doen ze met heel hun lichaam en mimiek. Hieraan
koppelen ze de zin ‘Mag ik ook eens …’. Die zin spreken zou
op verschillende manieren uit.



De leerlingen dragen hun wensengedicht voor en beelden
hun wensen uit.



TIP/ Je kunt er ook een klassikaal toonmoment van maken.
Je duidt een groep aan die start. Ze beelden één wens uit.
Die groep wijst dramatisch een andere groep aan. Zij
beelden ook één wens uit enzovoort.



TIP/ Film de leerlingen.

Mag ik ook eens
Mag ik ook eens
Iets zeggen
Mag ik ook eens
Iets weten
Mag ik ook eens
Iets zijn
Mag ik ook eens
Iets krijgen
Mag ik ook eens
Iets hebben
Mag ik ook
Eens
Iets
Pieter De Keuster
Uit: Werkgroep voor jongeren
met minder taal; jeugd en
Poëzie, Leesweb (2008). Dingen
die je niet kunt zeggen,
werkvormen. Mechelen:
Baeckens Books
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4. De appel valt niet ver
Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
1 Intensief gebruik maken van alle zintuigen
- Communicatieve elementen waarnemen: o.a oogcontact, mimiek, vormen
van lichaamstaal, niet-talige tekens (L.1.3)
4 Gevoelig zijn voor het overdrachtelijk of symbolisch karakter van een
muzische expressievorm
- Nadenken over betekenissen: figuurlijk taalgebruik, letterlijke en
overdrachtelijke betekenis, beeldspraak, spreekwoorden, zegswijzen,
uitdrukking (Tb.8.11.7 en 8.11.8)
8 Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
- Een kind beleeft plezier aan taalbeschouwing en aan het spel ermee
(Tb.Ad.25)
13 Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee
te experimenteren
- Boodschappen en tekst integreren in manuele, muzikale, lichamelijke en
dramatische expressie (Le. 3.2.1 en 3.2.2)
Deelleerplan: muzische opvoeding - drama, net: VVKBaO
2 Kinderen genieten van dramatisch spel
Dat houdt in dat ze:
2.4 zonder vooroordeel genieten van allerlei voor kinderen bestemde culturele
activiteiten zoals theater, poppenspel, pantomime, filmvoorstelling,
vertelnamiddag rond een kinderboek…
5 Kinderen maken gebruik van dramatisch spel om eigen beleving, ervaringen,
gedachten en gevoelens in handelingen te verwerken
Dat houdt in dat ze:
5.1 de mogelijkheden van dramatisch spel ervaren als een middel om met
anderen te communiceren, om iets te concretiseren, om iets van zich af te
spelen, om ervaringen te verwerken…

Materiaal

6 Kinderen leven zich in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of
omstandigheid in
Dat houdt in dat ze:
6.1 leven zich in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of
omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en
dat al spelend vorm geven.
Spreekwoordenkaartjes
Filmpje Charlie Chaplin – Lion Cage:
https://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI
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TIP/ Deze les kan gegeven worden naar aanleiding van een les over spreekwoorden en zegswijzen.
Gebruik hiervoor dan de spreekwoorden en zegswijzen die de leerlingen leerden


Toon een filmpje van Charlie Chaplin (Lion Cage:
https://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI)



Bespreek met de leerlingen. Snap je het verhaal ondanks er niet gesproken wordt? Hoe komt
dat?



Verdeel de leerlingen in groepjes van 2 à 3.



Geef elk groepje minstens één spreekwoord of zegswijze.



De leerlingen beelden hun spreekwoord of zegswijze uit zonder te spreken.



De medeleerlingen raden over welk spreekwoord of welke zegswijze het gaat. Ze verwoorden de
betekenis.

Lijst van mogelijke spreekwoorden en zegswijzen:


De appel valt niet ver van de boom.



Een gat in je hand hebben.



Iets uit zijn duim zuigen.



Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.



Als twee honden vechten om één been, loopt de derde ermee heen.



Blaffende honden bijten niet.



Haast en spoed is zelden goed.



Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.



Lange tenen hebben.



Met het verkeerde been uit bed stappen.



Op ieder potje past een dekseltje



Met de deur in huis vallen.



…
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Zelfs bij het relatief nieuwe leerplan mediaopvoeding voorziet MUPO! enkele lesideeën. Laat je
inspireren door deze media

1. Storybird-160
Online een sms-gedicht schrijven a.d.h.v. een stappenplan.
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2. Geen taal
Beeld je eens in: geen taal. Laat je fantasie de vrije loop.

3. Poëtische foto's
Maak foto's bij een gedicht.

MUPO!

1. Storybird-160
Leeftijd
Leerplandoelen

Derde graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
1 Intensief gebruik maken van alle zintuigen
- Materiaal verzamelen (Schr.2.2.1)
12 Erop gericht zijn de eigen ideeën, gevoelens, ervaringen en waardering in
muzische taal uit te drukken
- Een kind beheerst de taal zodanig dat het wil, durft en op zijn niveau kan
schrijven wat het waarneemt, beleeft, ervaart, voelt, denkt en doet. (Schr. Sd.)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
- Materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren (Schr.2.2.1)
20 Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
- Boodschappen navertellen en herscheppen aan de hand van visueel materiaal
(Le.3.2.1)
Deelleerplan: mediaopvoeding, net: VVKBaO
ME1 Mediageletterdheid
De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking
tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in de hen omringende
wereld met het doel ze te kennen, te begrijpen en te gebruiken.
1.2 De eigenheid van de verschillende media(talen) en de mediawereld
ontdekken, aanvoelen en begrijpen
1.6 De mogelijkheden van de media(talen) ontdekken om eigen ideeën,
gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven en te verwerken.
1.7 Een passend medium kunnen kiezen of verschillende media kunnen
combineren in functie van een beoogd doel
1.12 Genoegen (plezier) beleven aan de omgang met media

Materiaal

ME3 Technische en instrumentele mediacompetentie
De leerlingen ontwikkelen technische en instrumentele kennis, vaardigheden
en attitudes die nodig zijn om de voor hen bestemde mediatoepassingen
adequaat en veilig te kunnen gebruiken.
3.2 Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief kunnen aanwenden
3.3 Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik van voor hen
toegankelijke mediamiddelen
Stappenplan (mupo-muzischtaalgebruikenpoezie.weebly.com > media >
storybird-160)
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Geef stap 1 uit het stappenplan mee als huiswerk, zodat

160?!

iedereen een account heeft op storybird.

Een 160 of ook wel een sms-

Ga met je leerlingen naar de computerklas of start de computer

gedicht genoemd, bestaat

in je eigen klas op.

uit exact 160 tekens,

TIP/ Beschik je niet over zo veel pc’s of laptops, geef dit als

inclusief spaties en

uitdagende of extra opdracht aan enkele leerlingen uit je klas.

leestekens. Dit is gebaseerd

Deel de stappenplannen uit. De leerlingen kunnen zelfstandig

op het oorspronkelijke

aan de slag.

maximale aantal tekens dat

Ga bij elke leerling langs om te horen als er geen problemen

per sms-bericht verzonden

zijn.

kon worden.
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2. Geen taal
Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
7 Willen kennis maken met de wereld van de kunst
- Boodschappen integreren (Le.3.2), zoals: een film, video, diamontage…
bekijken naar aanleiding van een tekst en ermee vergelijken.
Deelleerplan: mediaopvoeding, net: VVKBaO
ME1 Mediageletterdheid
De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking
tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in de hen omringende
wereld met het doel ze te kennen, te begrijpen en te gebruiken.
1.6 De mogelijkheden van de media(talen) ontdekken om eigen ideeën,
gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven en te verwerken.
1.12 Genoegen (plezier) beleven aan de omgang met media
1.14 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid (eigen talent) te tonen

Materiaal

ME3 Technische en instrumentele mediacompetentie
De leerlingen ontwikkelen technische en instrumentele kennis, vaardigheden
en attitudes die nodig zijn om de voor hen bestemde mediatoepassingen
adequaat en veilig te kunnen gebruiken.
3.2 Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief kunnen aanwenden
3.3 Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik van voor hen
toegankelijke mediamiddelen
Filmpje: Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore:
https://www.youtube.com/watch?v=VljJIQuPDSE
Digitaal bord of beamer
Gedicht ‘Beeld je eens in: geen taal’
Fotocamera’s
Lego of ander speelgoed
Filmpje: stop motion: https://www.youtube.com/watch?v=MlkUUtzl6WU



Lees de titel van het gedicht.



Laat de leerlingen fantaseren.



Lees het gedicht van Stijn Vranken voor.



Vraag de leerlingen wat de gevolgen zijn moest er geen taal meer zijn. Noteer enkele
voorbeelden op bord.



Vertel de leerlingen dat je een filmpje hebt dat ook gaat over het verliezen van taal. Toon het
filmpje tot 3:45.



Bespreek wat je al gezien hebt.
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Stel enkele vragen. Waarom wordt dit in het

Beeld je eens in: geen taal

zwart-wit ‘gefilmd’? Hoe voelt meneer
Mindermeer zich? En de andere mensen? Hoe
zou jij je voelen zonder boeken, zonder taal?


Verdeel de leerlingen in groepjes van 3 à 4.



Laat ze in groep brainstormen over het vervolg
van het filmpje.



Zeg dat de leerlingen dit vervolg zelf gaan
maken met de techniek ‘stop motion’. Toon
eerst een voorbeeld van deze techniek. Toon
dit voorbeeld van Lego:

Beeld je eens in: geen taal en een mond
die enkel nog eten moet en drinken - en oké,
wat zoenen tussendoor - maar vooral
voortdurend
openvalt van verbazing om zoveel moois
dat niemand ooit heeft gehoord.
Beeld je eens in: geen taal en twee ogen
die nog nooit de warmte van een woord
op hun netvlies hebben gevoeld.
Alle kranten, alle boeken, alle bladen, alles
blank en bleek, letterloos, leeg.

https://www.youtube.com/watch?v=MlkUUtzl
6WU


Zeg dat je verschillende foto’s moet nemen
waarbij het decor licht wijzigt.



Plaats de foto’s na elkaar met bijvoorbeeld
Windows Media Player en laat de kinderen de
resultaten zien.



Kijk naar het vervolg van de animatiefilm.



Bespreek wat er nog allemaal gebeurde.



Vergelijk de animatiefilm met het gedicht van

Beeld je eens in: geen taal. Dit gedicht
zou enkel nog tussen zijn regels bestaan.
En al kan jij - ja, zelf jij alleen - toch lezen
wat ik daar bedoel, zo helder wit op wit,
vertellen kan je het aan geen mens.
Beeld je eens in: geen taal.
Hoe zou je dan iemand vragen om ehhm...
een hand en een zoen en dan morgen aan?
Met wat gebloos? Met wat kniegeknik?
Het zou niet eenvoudig zijn.
Maar wel leuk.

Stijn Vranken.

Zo'n zoen bijvoorbeeld. Probeer maar eens:
vraag maar eens aan iemand om een zoen
zonder het te vragen.
Stijn Vranken
Uit: Wie heeft hier met verf lopen smijten?
Querido's Poëziespektakel 3. - Samengesteld
door Ted Van Lieshout, Querido, 2010.
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3. Poëtische foto’s
Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding – muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
20 Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
- Niet-talige boodschappen integreren zoals boodschappen navertellen en
herscheppen a.d.h.v. visueel materiaal
Deelleerplan: mediaopvoeding, net: VVKBaO
ME1 Mediageletterdheid
De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking
tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in de hen omringende
wereld met het doel ze te kennen, te begrijpen en te gebruiken.
1.4 Voor hen bedoelde mediaboodschappen begrijpen
1.9 De mediatalen ontdekken die het best bij hun persoonlijkheid aansluiten en
die ontwikkelen

Materiaal

ME3 Technische en instrumentele mediacompetentie
De leerlingen ontwikkelen technische en instrumentele kennis, vaardigheden
en attitudes die nodig zijn om de voor hen bestemde mediatoepassingen
adequaat en veilig te kunnen gebruiken.
3.2 Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief kunnen aanwenden
3.3 Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik van voor hen
toegankelijke mediamiddelen
Fotocamera’s
Verschillende waarneembare gedichten (gedichten vind je op de website:
www.mupo-muzischtaalgebruikenpoezie.weebly.com > media > 3. Zoek een
foto bij een gedicht)



Verdeel de klas in groepjes van 2 à 3. Geef elk groepje een gedicht.



Ze lezen het gedicht in stilte.



Je vraagt als iedereen snapt waarover zijn/haar gedicht gaat.



De leerlingen maken een foto die past bij het gedicht.



De leerlingen plaatsen hun foto uit de computer of laptop. (Hier zal je zelf extra uitleg moeten
over geven, want dit is variabel van computer tot computer)



Ze bewerken hem met de website: www.picmonkey.com of een andere website waarmee je
foto’s kan bewerken.



Laat de foto’s afdrukken en hou een fototentoonstelling met de bijhorende gedichten in de
klas/in de school.

MUPO!

68

Leerlingen in contact laten komen met verschillende talen en culturen. Niets is zo belangrijk in deze
multiculturele samenleven en 'de wereld als één groot dorp'. Wij geven je een muzisch en poëtisch
duwtje in de rug.

1. This varkentje
Deze beestige talensensibilisering brengt iedereen aan het lachen!

2. La comptine Alouette
'Vogelende' lichaamsdelen in het Frans

3. La comptine des voyelles
Spelen met Frans klinkers

4. Sur la mousse
Tellen tot 12 in het Frans

5. Les crayons de couleurs
K(l)eurig door het leven met dit ideetje taalinitiatie
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1. This varkentje
Leeftijd
Leerplandoelen

Materiaal



3de graad
Doelen van talensensibilisering:
De leerling:
 Beleeft plezier aan de kennismaking met andere talen
 Staat positief tegenover andere talen
 Ontwikkelt mondelinge vaardigheden waarbij luistervaardigheid centraal
staat
 Verwerft (inter)culturele competentie omdat hij/zij aanvaardt dat
bijvoorbeeld andere kinderen een andere taal spreken
 Verhoogt zijn/haar zelfvertrouwen
Gedicht: ‘This Varkentje’
Boek: ‘Ik juich voor jou’ van Edward van de Vendel

Je vraagt je leerlingen wie al een beetje Engels
kan. Dit doe je in het Engels. (Je vertaalt
simultaan als je merkt dat de leerlingen je niet
begrijpen)



Je leest het gedicht ‘This varkentje’ van Edward
van de Vendel voor.



Je bespreekt het gedicht in het Engels. (Je
vertaalt simultaan als je merkt dat de leerlingen
je niet begrijpen)

TIP/ Je kunt eventueel de vaste klashandpop
gebruiken voor talensensibilisering.

This varkentje
'There was this varkentje from Holland,
and this varkentje had a dream.
He wanted to be a turnkampioen,
but zijn voetbalvarkentjesteam
said: What? That is for whatjes!
You slingert alleen maar wat rond,
and then do you zeker een badpakje aan
and then everyone kijkt naar je kont.""
"Ha ha ha ha ha ha ha,"
ze lachten long en breed.
But people,
ze knorden wel different
toen varken zijn oefening deed.
Want hij won dus a golden medaille.
Zijn dream came hartstikke true.
So I say to you: Beste children,
if varken het kan,
why not you?
I say: Blijf in jezelf believen.
I say: The world will giggle misschien,
but I say: Just follow the varkentje,
let the world your kontje maar zien.
Let varkentje be your voorbeeld!
Let varkentje be your man!
Oh, I say to you,
heel mijn biggetjesland:
You
oinksolutely
can!
Edward Van de Vendel
Uit: Ik juich voor jou, Edward van de Vendel,
Querido, 2013
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2. La comptine Alouette
Gebaseerd op Momes.net, geraadpleegd op 26/5/’15 via http://www.momes.net/Comptines/Comptines-sur-lanature/Comptines-sur-les-animaux/Alouette
met tekeningen uit Vogels, Carll Cneut, De Eenhoorn, 2014

Leeftijd
Leerplandoelen

Materiaal

3de graad
Doelen van taalinitiatie:
De leerling:
 Beleeft plezier aan de kennismaking met het Frans
 Staat positief tegenover het Frans
 Ontwikkelt mondelinge vaardigheden waarbij luistervaardigheid centraal
staat (en wordt niet verplicht Frans te spreken met de leraar of de
medeleerlingen)
 Ontdekt gemeenschappelijkheden en verschillen tussen het Frans en het
Nederlands en eventueel andere talen zoals de thuistaal
 Verwerft (inter)culturele competentie
 Verhoogt zijn/haar zelfvertrouwen
 Legt de basis voor het formele leerproces Frans
 Wordt gestimuleerd in het taaldenken door de betekenis van een woord,
een zin af te leiden
 Leert onbewust grammaticale elementen aan zoals werkwoordvormen,
geslacht, meervouden e.d.
Kopies uit boek ‘Vogels’ van Carll Cneut



Laat het gedicht horen aan de leerlingen. Lees het enkel voor in het Frans.



Geef de leerlingen een kopie uit het boek ‘Vogels’ van Carll Cneut. In dit boek staan tekeningen
van vogels. De tekeningen zijn echter nog niet volledig.



De leerlingen tekenen de lichaamsdelen van de vogel wanneer dat lichaamsdeel genoemd wordt
in het gedicht.



Wanneer het lichaamsdeel dat gezegd wordt toch al
getekend staat, duiden de leerlingen dit gewoon aan.

TIP/ Als
leerkracht kan je
meewerken aan
bord.

Vogels, Carll Cneut, De Eenhoorn,
MUPO!
2014

Alouette, gentille Alouette
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête,
Je te plumerai la tête,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, Aaaah...
Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai le bec,
Je te plumerai le bec,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, Aaaah...
Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai.
et le nez... et le dos... et les jambes...
et les pieds... et les pattes... et le cou.
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3. La comptine des voyelles (spelen
met klanken)
Gebaseerd op: Aly-abbara, geraadpleegd via http://www.alyabbara.com/litterature/enfants/chansons_enfants_maternelle.html

Leeftijd
Leerplandoelen

Materiaal

1e en 2e graad
Doelen van taalinitiatie:
De leerling:
 Beleeft plezier aan de kennismaking met het Frans
 Staat positief tegenover het Frans
 Ontwikkelt mondelinge vaardigheden waarbij luistervaardigheid centraal
staat (en wordt niet verplicht Frans te spreken met de leraar of de
medeleerlingen)
 Ontdekt gemeenschappelijkheden en verschillen tussen het Frans en het
Nederlands en eventueel andere talen zoals de thuistaal
 Verwerft (inter)culturele competentie
 Verhoogt zijn/haar zelfvertrouwen
 Legt de basis voor het formele leerproces Frans
 Wordt gestimuleerd in het taaldenken door de betekenis van een woord,
een zin af te leiden
 Leert onbewust grammaticale elementen aan zoals werkwoordvormen,
geslacht, meervouden e.d.
Het gedicht ‘La comptine des voyelles’
La comptine des voyelles

TIP/ Deze oefening kan gebruikt worden als tussendoortje.


Lees het versje voor.



De leerlingen zeggen de klinkers luidop mee.



Beeld het gedicht uit terwijl je het voordraagt, zo wordt

a ! a ! a ! J'ai du chocolat ;
é ! é ! é ! Je vais le manger ;
i ! i ! i ! Il est tout petit...
o ! o ! o ! J'en veux un plus gros!
u ! u ! u ! y'en a déjà plus...

de betekenis vanzelf al iets duidelijker. Indien nodig kan
je het gedicht volledig vertalen.


Laat de leerlingen voldoende de klinker mee opzeggen, en laat ze telkens het laatste woord van
de regel aanvullen.

Bijvoorbeeld: laat de kinderen a! a! a! luidop meezeggen, daarna zeg jij ‘J’ai du chocol..’ en hier
vullen de kinderen dan aan met de klinker ‘a’.

TIP/ Deze oefening draait vooral om de klinken. Hou geen rekening met de schrijfwijze van de
woorden. Let vooral op de uitspraak.
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4. Sur la mousse – tellen tot twaalf
Gebaseerd op: Aly-abbara, geraadpleegd via http://www.alyabbara.com/litterature/enfants/chansons_enfants_maternelle.html

Leeftijd
Leerplandoelen

Materiaal

1e en 2e graad
Doelen van taalinitiatie:
De leerling:
 Beleeft plezier aan de kennismaking met het Frans
 Staat positief tegenover het Frans
 Ontwikkelt mondelinge vaardigheden waarbij luistervaardigheid centraal
staat (en wordt niet verplicht Frans te spreken met de leraar of de
medeleerlingen)
 Ontdekt gemeenschappelijkheden en verschillen tussen het Frans en het
Nederlands en eventueel andere talen zoals de thuistaal
 Verwerft (inter)culturele competentie
 Verhoogt zijn/haar zelfvertrouwen
 Legt de basis voor het formele leerproces Frans
 Wordt gestimuleerd in het taaldenken door de betekenis van een woord,
een zin af te leiden
 Leert onbewust grammaticale elementen aan zoals werkwoordvormen,
geslacht, meervouden e.d.
12 vlinders
Gedicht ‘Sur la mousse’

TIP/ Deze oefening kan gebruikt worden als tussendoortje.


Lees het gedicht voor.



Hang terwijl je telt vlinders aan bord.



Laat de leerlingen de getallen nazeggen de eerste keer.

Sur la mousse
Sur la mousse, douce, douce,
J'ai compté les papillons,
J'en ai compté douze, douze,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Douze jolis papillons,
Sur la mousse, douce, douce.

Nadien kan je ze luidop laten meetellen in het Frans.


Herhaal het gedicht enkele keren zodat de leerlingen de
getallen tot 12 automatiseren.

VARIANTEN/


De leerlingen zelfstandig laten tellen



De leerlingen zelf vlinders op het bord laten hangen

MUPO!

Vertaling:
Op het mos
Op het zachte, zachte mos
heb ik vlinders geteld,
ik telde er twaalf, twaalf,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
twaalf mooie vlinders,
op het zachte, zachte mos.
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5. Les crayons de couleurs
Gebaseerd op: Aly-abbara, geraadpleegd via http://www.alyabbara.com/litterature/enfants/chansons_enfants_maternelle.html

Leeftijd
Leerplandoelen

Materiaal



1e en 2e graad
Doelen van taalinitiatie:
De leerling:
 Beleeft plezier aan de kennismaking met het Frans
 Staat positief tegenover het Frans
 Ontwikkelt mondelinge vaardigheden waarbij luistervaardigheid centraal
staat (en wordt niet verplicht Frans te spreken met de leraar of de
medeleerlingen)
 Ontdekt gemeenschappelijkheden en verschillen tussen het Frans en het
Nederlands en eventueel andere talen zoals de thuistaal
 Verwerft (inter)culturele competentie
 Verhoogt zijn/haar zelfvertrouwen
 Legt de basis voor het formele leerproces Frans
 Wordt gestimuleerd in het taaldenken door de betekenis van een woord,
een zin af te leiden
 Leert onbewust grammaticale elementen aan zoals werkwoordvormen,
geslacht, meervouden e.d.
Kleurpotloden
Tekenpapier
Gedicht ‘Les crayons de couleurs’

Lees het gedicht voor. Blijf mysterieus en vertaal
het gedicht nog niet.



Zeg tegen de leerlingen dat het gedicht gaat over
kleurpotloden. In het gedicht zeggen ze wat
kleurpotloden allemaal zouden doen tijdens een
pauze. Laat de leerlingen fantaseren, wat zouden
die kleurpotloden doen?



Les crayons de couleurs
Mais à quoi jouent les crayons de couleurs
pendant les récréations?
Le rouge dessine une souris
Le vert un soleil
Le bleu dessine un radis
Le gris une groseille
Le noir qui n'a pas d'idées,
fait de gros pâtés
Voilà les jeux de crayons
pendant les récréations.

Vertaal het gedicht. Lees telkens eerst de Franse
zin voor en vertaal die dan. Leg de nadruk op de kleuren. (Je kan dit doen door echte
kleurpotloden te tonen tijdens het voorlezen).



Geef de leerlingen een tekenpapier. Laat ze hun kleurpotloden nemen.



Jij geeft de leerlingen enkele tekenopdrachten. Je zegt wat de leerlingen moeten tekenen in het
Nederlands, maar je zegt het kleur waarin ze moeten tekenen in het Frans.
Bijvoorbeeld: Prenez votre crayon rouge. Teken een zon.
Prenez votre crayon vert. Teken een boom.
…
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Begin je zin telkens met ‘prenez votre crayon …’ .



Op het einde van deze les kan je de kleuren nog eens allemaal herhalen door middel van een
soort quiz. Jij geeft de naam van een kleur en de leerlingen nemen het juiste kleurpotlood. Ze
steken dat dan in de lucht.
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"Wiskunde, da's wel het laatste dat ik met poëzie en muzisch taalgebruik associeer." Ik zie aan je licht
gefronste voorhoofd dat je dat nu denkt. Wij zetten je op weg!

1. Lijnstuksprookje
Dit lesidee gaat over rechten en lijnstukken.

76
2. Voorjaarsbenen
De verschillende benen van een driehoek komen hier aan bod.

3. Meer krijgen door te delen
Een gedicht bij het verwerken van een les over delen door een stambreuk.

4. Wiskundige lichamen
Ga poëtisch aan de slag met ruimtefiguren.

5. Rekenen op rijm
Met dit poëtisch tussendoortje herhalen de leerlingen de bewerkingen tot 10.
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1. Lijnstuksprookje
Gebaseerd op een gedicht uit: Wis- en natuurlyriek, Drs. P en Marjolein Kool, Nijgh & Van Ditmar, 2000

Leeftijd
Leerplandoelen

2de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
4 Gevoelig zijn voor het overdrachtelijk of symbolisch karakter van een
muzische expressievorm
- Nadenken over betekenissen: figuurlijk taalgebruik, letterlijke en
overdrachtelijke betekenis, beeldspraak, spreekwoorden, zegswijzen,
uitdrukkingen (Tb.8.11.7 en 8.11.8)
Deelleerplan: wiskunde - meetkunde, net: VVKBaO
MK9 Punten, lijnen en oppervlakken ervaren, ontdekken en herkennen door
zich te bewegen in de ruimte, te kijken naar en te handelen met voorwerpen
en meetkundige figuren
en daarbij termen gebruiken (zonder ze te definiëren) als:
c) oppervlak, lijn, punt, lijnstuk
d) rechte
MK10 Een punt, een rechte en een lijnstuk tekenen en noteren en noteren
(bijv. rechte a, punt A, lijnstuk [AB]

Materiaal



Deelleerplan: muzische opvoeding - beeld, net: VVKBaO
11. Het beeldaspect ‘lijn’ ervaren en toepassen
Dat houdt in
11.4 Verschillende vormen van lijnen toepassen in tekenwerk (gegolfd, hoekig,
zigzag, vloeiend, dik, dun, rafelig…)
Gedicht ‘Sprookje’ van Marjolein Kool
Witte A4-bladeren

Lees het gedicht ‘Sprookje’ voor als inleiding of als afronding bij een les rond lijnstukken en
rechten.



Bespreek het gedicht. Wat vinden de leerlingen ervan? Waarover denken ze dat het gaat? Hoe
zou de prins eruit zien als de zussen rechten of lijnstukken zijn?



Lees het gedicht eventueel een tweede keer.



Geef de leerlingen een blad.



De leerlingen tekenen de zusjes (rechten en lijnstuk).



De rest van het gedicht mogen ze zelf tekenen, maar ze moeten zo veel mogelijk verschillende
lijnen gebruiken om de prins, het paard, het kasteel, het gras... te tekenen. Geef zelf voorbeelden
van verschillende lijnen (gegolfd, zigzag, gebroken, dik, dun, stippellijn…)

MUPO!

77

Sprookje
VARIANT/ Je kunt dit gedicht ook dramatiseren. Stel dan
vragen als: Hoe zou de prins eruit zien? Misschien als
een kromme, gebogen lijn…

Haar zusjes lagen recht en broos.
Ze waren mooi en eindeloos.
Zo hoort dat bij een lijn.
Zij was zo anders dan die twee.
Ze strekte slechts van A tot B
en dat kan tragisch zijn.
Zij liep dus niet oneindig door
en mannen vallen daar niet voor.
Zo bleef ze triest alleen.
Tot op een dag in volle vaart
een knappe prins op dito paard
ineens aan haar verscheen.
De prins hield halt en zag haar staan.
Hij keek haar diep verlangend aan,
zijn ogen vol geluk.
Hij vroeg haar: ‘Liefste, ga je mee?
Jij bent voor mij van A tot B
gewoon een lekker stuk!’
Marjolein Kool
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2. Voorjaarsbenen
Gebaseerd op een gedicht uit: Wis- en natuurlyriek, Drs. P en Marjolein Kool, Nijgh & Van Ditmar, 2000

Leeftijd
Leerplandoelen

2de, 3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
4 Gevoelig zijn voor het overdrachtelijk of symbolisch karakter van een
muzische expressievorm
- Nadenken over betekenissen: figuurlijk taalgebruik, letterlijke en
overdrachtelijke betekenis, beeldspraak, spreekwoorden, zegswijzen,
uitdrukkingen (Tb.8.11.7 en 8.11.8)
15 Voorstellingsvermogen, fantasie of verbeelding durven aanspreken
- Materiaal verzamelen: putten uit gevoelsleven, ervaring en beleving,
fantaseren, associëren (Schr.2.2.1)
Deelleerplan: wiskunde - meetkunde, net: VVKBaO
MK 20 Bij driehoeken de eigenschappen van de zijden en de hoeken
onderzoeken en verwoorden
en de driehoeken benoemen (gelijkbenige, ongelijkbenige, gelijkzijdige,
scherphoekige, rechthoekige, stomphoekige)
MK21 Driehoeken tekenen

Materiaal

Deelleerplan: muzische opvoeding - beeld, net: VVKBaO
12 Het beeldaspect ‘vorm’ ervaren en toepassen
Dat houdt in
12.2 De volgende begrippen illustreren: gelijk, verschillend, groter dan, kleiner
dan, korter dan, langer dan, schijf, vierkant, hoek, driehoek, bol, blok en
rolvorm
12.3 Bovengenoemde begrippen en vormen, herkennen, benoemen en
verwerken in een samengestelde vorm
Gedicht ‘Voorjaar’ van Marjolein Kool
Witte A4-bladeren
Tekenpotloden
Kladbladeren



Lees het gedicht ‘Voorjaar’ voor.



Bespreek het gedicht; waarover gaat het? Welke driehoek tekende die meneer op zijn blad?



Herhaal de verschillende soorten driehoeken.



De leerlingen pikken hun favoriete driehoek eruit en tekenen die met potlood op hun blad. (Tip:
leg het blad staand en laat de driehoek in de onderste
helft tekenen, met een hoekpunt naar boven) (zie
voorbeelden)
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De leerlingen tekenen aan hun driehoek twee benen
(van aan het bovenste hoekpunt)



Ze tekenen het lichaam aan de benen.



TIP/ Eventueel kan je hier ook vlakke figuren voor

Voorjaar
Lentegeuren en de teerste
zonnestralen strooien kansen.
Buiten zie je weer de eerste
blote meisjesbenen dansen.

gebruiken; een cirkelvormig hoofd, een rechthoekige
bovenlichaam…


De leerlingen nemen een kladblaadje. Ze noteren in
kernwoorden:
-

hoe hun meisje/jongen eruit ziet

-

een werkwoord, iets wat hun mannetje kan doen.
(vb. springen, fietsen, lopen, staren, kopen,

Binnenshuis wil een geleerde
graag figuren construeren.
Meisjes, zelfs het meest begeerde,
laat hij achteloos passeren.
Want de driehoek die zo-even
op zijn kladblok is verschenen,
doet hem opgewonden beven:
‘Kijk nou, twee gelijke benen!’

studeren…)
-

Marjolein Kool

allerlei woorden waaraan de leerlingen denken bij
dat werkwoord (Vb.: Waaraan denk je bij het werkwoord ‘springen’?)



De leerlingen starten met de naam van hun driehoek. Vervolgens voegen ze hun gekozen
werkwoord er aan toe. (vb. de gelijkbenige driehoek springt…)



Daarna kiezen de leerlingen iets over het ‘hoe’ van het werkwoord. (bijvoorbeeld: de gelijkbenige
driehoek springt op en neer) Ze noteerden dat reeds in hun kladschrift.



Ten slotte voegen ze nog één eigenschap toe van het uiterlijk van hun meisje/jongen.
(bijvoorbeeld: de gelijkbenige driehoek springt op en neer op zijn kromme tenen)



Deze zin (een personificatie, waarbij voorwerpen of dieren menselijke eigenschapen krijgen)
schrijven de leerling op het blad bij hun tekening.
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3. Meer krijgen door te delen
Gebaseerd op een gedicht uit: Wis- en natuurlyriek, Drs. P en Marjolein Kool, Nijgh & Van Ditmar, 2000

Leeftijd
Leerplandoelen

3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
4 Gevoelig zijn voor het overdrachtelijk of symbolisch karakter van een
muzische expressievorm
- Nadenken over betekenissen: figuurlijk taalgebruik, letterlijke en
overdrachtelijke betekenis, beeldspraak, spreekwoorden, zegswijzen,
uitdrukkingen (Tb.8.11.7 en 8.11.8)
Deelleerplan: wiskunde - bewerkingen, net: VVKBaO
B29 In praktische gevallen met inzicht:
b) een natuurlijk getal delen door een stambreuk

Materiaal

Deelleerplan: muzische opvoeding - drama, net: VVKBaO
6 Kinderen leven zich in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of
omstandigheid in
Dat houdt in dat ze:
6.1 zich inleven in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of een
omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en
dat al spelend vorm geven
6.4 eigen ervaringen en kennis opdiepen om inhoud en vorm te geven aan een
spelscenario
6.6 verbale en non-verbale spelvormen toepassen of improviseren
Gedicht ‘Delen’ van Marjolein Kool



Lees dit gedicht als afronding van een les rond getallen delen door een stambreuk.



TIP/ Leg een pauze na het woord tekst (eerste strofe, derde regel). Op die manier wordt het
gedicht duidelijker.



Bespreek het gedicht. Wat is de spreuk van de jongen? Wat concludeert hij? Wat als we de
spreuk niet letterlijk opnemen, zoals de jongen? Wat leert zijn zus hem? Door welk breuk deelt
zijn zus de wasco’s?



Verdeel je klas in groepjes en geef elke groep een deel van het gedicht. Laat ze dat deel
dramatiseren. Dit zonder worden.
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Jij leest het gedicht voor, terwijl de leerlingen het

Delen

gedicht uitbeelden.
Wat hem nog van vroeger heugde
was een handbeschilderd bord
met de wijze tekst dat vreugde
die men deelt verdubbeld wordt.
Dus hij deelde koek en snoepjes
braaf met Jan en alleman,
eerlijk, evenveel, in groepjes…
’t werd er altijd minder van.
Speelgoed deelde hij een poosje
met zijn zusje. Tot zijn spijt
nam ze zelfs zijn nieuwste doosje
met tien pijpjes wascokrijt.
En zijn bloed begon te koken
toen ze dat terugbracht want
ieder krijtje was gebroken,
twintig brokken in zijn hand.
Na zijn angstaanjagend zwijgen
wees zijn zus hem op de spreuk.
Als je delend meer wilt krijgen,
moet je delen door een breuk.
Marjolein Kool
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4. Wiskundige lichamen
Gebaseerd op een gedicht uit: Wis- en natuurlyriek, Drs. P en Marjolein Kool, Nijgh & Van Ditmar, 2000

Leeftijd
Leerplandoelen

3de graad
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
8 Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
- Een kind beleeft plezier in de omgang met schriftelijke taal en in schriftelijke
talige expressie
14 Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te
beheersen
- Klanknabootsingen, rijmwoorden, stafrijmen vormen (S.3.1)
20 Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
Deelleerplan: wiskunde - meetkunde, net: VVKBaO
MK26 Meetkundige vormen onderzoeken en globaal herkennen door
te kijken naar
en te handelen met voorwerpen uit de omgeving (natuur, huizen,
gebruiksvoorwerpen, kunstproducten, enz.)
en daarbij termen gebruiken als: plat, recht, rond, gebogen, hoekig…

Materiaal

MK27 Op basis van hun eigenschappen de volgende ruimtefiguren herkennen
en daarbij volgende termen gebruiken: veelvlak (kubus, balk, piramide), bol,
cilinder en kegel
Gedicht ‘Wiskundig lichaam’ van Marjolein Kool
Kaartjes met de verschillende ruimtefiguren
Kladpapier
Wiskundig lichaam



De leerlingen sluiten hun ogen.



Lees het gedicht Wiskundig lichaam voor als verwerking
van de les over ruimtefiguren. Stop na het lezen van de
eerste twee strofes.



Vraag over welk ruimtefiguur het gaat.



Lees het gedicht verder.



Geef de verschillende kaartjes met daarop de naam van

Het puntdak van de carrousel.
Het hoorntje van een ijsje.
De petticoat van Annabel.
De staart van een radijsje.
De punt van een vierkleurenpen.
De koplamp van een scooter.
De feestmuts van mijn zusje en
een bordpapieren toeter.

een ruimtefiguur aan elke leerling. Ze vormen groepen
per ruimtefiguur.


De leerlingen gaan in groep op zoek naar voorwerpen
in de vorm. Ze mogen een beetje fantasie gebruiken. Ze
noteren de namen van die voorwerpen op een
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Die hele rij voldoet compleet
aan de gestelde regel.
Maar als mijn tante knoflook eet,
heb je pas echt een kegel.
Marjolein Kool
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kladblaadje. Ze moeten minstens 8 voorwerpen vinden.


De leerlingen maken in hun groep een rijmend gedicht met 3 strofes, volgens de structuur: a-b-ab, net als het gedicht van Marjolein Kool. In de laatste strofe moet de naam van de ruimtefiguur
aan bod komen.



De leerlingen dragen hun gedicht voor, maar verklappen hun ruimtefiguur nog niet. Kunnen de
andere leerlingen de omschreven ruimtefiguur raden?

84
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5. Rekenen op rijm
Leeftijd
Leerplandoelen

1e graad
Deelleerplan: wiskunde, net: VVKBaO
G5 tellen tot 10 om een aantal te bepalen
G6 tellen, terugtellen en doortellen met onder meer sprongen van één, van 2,
van 5 en van machten van 10
B1 in eenvoudige situaties rekenhandelingen uitvoeren en ze verwoorden en
daarbij gebruik maken van de begrippen: evenveel maken, bijdoen, wegdoen,
samentellen, vermeerderen, verminderen, aantal keer iets nemen, verdelen, de
helft nemen, het dubbele nemen,…
B2 eenvoudige situaties omzetten in formules met natuurlijke getallen
a) Bewerkingen handelend uit te voeren, die te verwoorden en gebruik maken
van termen zoals optellen, aftrekken
Deelleerplan: muzische opvoeding - muzisch taalgebruik, net: VVKBaO
8 Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
- Le. Ad. 14: een kind beleeft plezier in de omgang met schriftelijke taal en in
talige expressie

Materiaal

20 Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
- S1.46: expressief, muzisch spreken zoals:
Alleen of in groep een grap, een raadsel, rijmpjes, gedichten, … naar voren te
brengen
Letterkoekjes (voor ieder kind 10) – of andere materialen zoals legoblokjes,
snoepjes, …
Gedicht ‘Rekenen op rijm’ Annie M.G. Schmidt
Rekenen op rijm



Geef de leerlingen allemaal 10
letterkoekjes.



Geef ze de opdracht om zeven
letterkoekjes samen te nemen en
een groepje van drie
letterkoekjes aan de kant te
leggen. Het gedicht begint
namelijk met ‘zeven’.



Lees het gedicht voor. De
leerlingen voeren de

Zeven zoete zuurtjes zaten in een fles
maar ééntje rolde in de goot. Nu zijn er nog maar…
Zes zoete zuurtjes. Daar kwam een heel oud wijf,
die heeft er eentje weggepikt. Toen waren er nog …
Vijf zoete zuurtjes. Toen kwam mijn nicht Marie,
die heeft er twee gekregen. Toen waren er nog …
Drie zoete zuurtjes. Toen kwam de kruidenier,
die bracht voor mij een zuurtje mee. Toen waren er weer …
Vier zoete zuurtjes, en toen kwam tante Mien,
die deed zes zuurtjes in de fles. Toen waren het er …
Tien zoete zuurtjes. Ik at ze op alleen.
Nu is het hele flesje leeg. Nou heb ik er geeneen.
Annie M.G. Schmidt
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bewerkingen uit die worden voorgelezen.


Bijvoorbeeld: ‘zeven zoete zuurtjes zaten in een fles, maar ééntje rolde in de goot’. Bij deze zin
moeten de leerlingen één van hun letterkoekjes aan de kant leggen, zodat er maar zes meer
overblijven.



De leerlingen vullen zelf het gedicht aan met ‘zes’.



BELANGRIJK! Ze mogen de koekjes tijdens het gedicht niet opeten of weggooien, want op het
einde van het gedicht moeten er 10 letterkoekjes zijn.
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