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Muzische domeinen

Muziek     Beweging         Beeld       Media      Drama

Zannemie en de bende 
‘Puree kan je hier niet eten’ 

Lesmap 
Basisonderwijs  



Lesmap bij de voorstelling 
‘Puree kan je hier niet eten.’ 
Bij de voorstelling ‘Puree kan je hier niet eten’, werden muzische lessen uitgewerkt. Deze lesmap 
kan zowel voor als na de voorstelling gebruikt worden. 
Via de kunsteducatieve organisatie Mooss kan je ook een voorbereidende workshop bestellen! 
Een perfecte gelegenheid om je muzische werrking op school een duwtje in de rug te geven!

Muzische domeinen 
De verschillende muzische domeinen komen aan bod en worden met symbolen aangeduid bij de 
titel. 

Themalied of sfeerbeeld 
In de titel kan je doorklikken op de playknop in de cd om het 
themamlied of het sfeerbeeld van de les te beluisteren of bekijken.

Alle andere media en bijlagen vind je terug op de website. 
www.annemie.be/lesmappen

Lesdoelen, materialen en doelgroep 
De belangrijkste doelen, gebaseerd op de eintermen, staat in het begin opgelijst. 
Vervolgens een lijst met materialen.
Lessen bevatten basisoefeningen en vaak ook uitbreidingsoefeningen. Er staat steeds een 
aanwijzing welke verschillen je kan maken om te diferentiëren per leeftijdsgroep.

Extra 
Achteraan de opdrachten en achteraan in deze bundel vind je korte extra lesideeën en ander 
liedmateriaal van Zannemie om eventueel nog zelf opdrachten of lessen uit te werken.

Tijd 
Probeer op voorhand in te schatten of je een les in één keer geeft, of opdeelt over verschillende 
lesmomenten.
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Bij sommige opdrachten vind je een blauwe kader met een terugkoppeling naar de 
voorstelling. Die zijn bedoeld voor na de voorstelling.

http://www.annemie.be/lesmappen


https://www.youtube.com/watch?v=1Ekj3_jHShc
Doelen

Materiaal
• Een vrije ruimte, zoals een lokaal met de banken aan de kant, een sportzaal of refter.
• Apparatuur om muziek af te spelen.
• Muziektracks in verschillende sferen (via wifi of gedownloade muziek.)
• Het lied ‘Stil Blijven’.

Doelgroep
• Kleuters: beperk je tot de basisoefeningen of deel de les op in meerdere korte 

ervaringsmomenten in bv. een themaweek.
• Eerste graad: leg de nadruk op het experimenteren en benoemen, leg de lat voor de uitvoering 

niet té hoog, houd de beschouwingen kort.
• Tweede graad: daag de leerlingen uit hun uitvoering zo kwalitatief mogelijk te krijgen en neem 

genoeg tijd voor een degelijke nabeschouwing.

Inleiding
Luister naar het lied ‘Stil blijven’. Bespreek klassikaal aan de hand van enkele vragen.
Waarover gaat het lied? Wat kan Zannemie niet? Wat doet ze in het refrein? Hoor je in de muziek 
hoe Zannemie zich voelt? Welk contrast (groot verschil, tegenstelling) hoor je tussen strofe en 
refrein? (ingehouden en spannend versus feller en luider bv.) Zonder de tekst, vertelt de muziek 
dus ook al zijn eigen verhaal. Ook dansers hebben niet altijd een tekst nodig om goed te kunnen 
bewegen of dansen.

Vertel wat over het doel van deze dansles. 
Professionele dansers bewegen niet ‘zomaar’. Ze proberen altijd iets te ‘vertellen’ met hun 
lichaam, iets ‘uit te beelden’ zonder woorden. Om een verhaal te vertellen heb je woorden nodig, 
om te dansen heb je bewegingen nodig.
Professionele dansers kiezen vaak bewegingen op basis van vormen of voorwerpen uit hun 
omgeving. Wij gaan ook vormen ‘schilderen’ met ons lichaam. Eerst warmen we op, we 
onderzoeken dan enkele bewegingen en gaan pas daarna echt dansen.

Het spreekt misschien voor zich, maar als begeleider doe je alles actief mee! Wees streng over de 
‘veiligheid’ in de groep. Er wordt niet gelachen op een vervelende manier. Even stoom afblazen 
mag natuurlijk wel. Maar niemand mag zomaar afhaken en beginnen toekijken, dan voelt de groep 
zich snel ‘bekeken’. Spreek dit ook op voorhand af. Doet een leerling toch lastig of voelt die zich té 
ongemakkelijk, is er best een bewaakte ruimte buiten de klas waar die kan wachten. Bespreek dit 
ook nadien met de leerling in kwestie en maak er een leerpunt van.
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Opwarming
      5’

In een kring maak je al jullie lichaamsdelen ‘los’. Handen, voeten, knieën, heupen, hoofd.
Probeer ook minder gemakkelijke onderdelen te laten bewegen zoals je buik, je borst, je pinken …

Onderzoeken: vormen en contrasten
      15’  (met uitbreiding 30’)

Voorbereiding 
Dit kan ook in een kring. Werk met verschilllende muziekfragmenten bv. onderstaande 
voorbeelden. Je hoeft de fragmenten niet altijd helemaal te gebruiken. Vaak is een stuk van één 
minuut al genoeg om een oefening op te doen. Zelf fragmenten zoeken die jou als leerkracht 
inspireren, is een aanrader! Zorg voor voldoende contrast en probeer verschillende muziekstijlen 
aan bod te laten komen.

Muziekvoorbeelden 
Dit zijn You Tube fragmenten die je best download, zodat ze zonder reclame kunnen worden 
afgespeeld. Je kan de fragmenten ook via een streamingsite afspelen of aanschaffen.
Air - ‘All I need’
Jamiroquai - Cosmic Girl 
Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
The Intrepid Tin Soldier - Shostakovich Piano Concert nº2
Zannemie en de bende - Stil blijven

Opdracht 
We laten onze lichaamsdelen net als in de opwarming opnieuw bewegen, maar nu maken we 
specifieke vormen. Cirkel, maansikkel, rechthoek, driehoek, golvende lijn (serpentvorm), puntjes, 
spiraal, kruisteken, ster, hashtag… Oefen eerst even de vorm en speel dan met contrasten. Groot/
klein, snel/traag, hoog/laag, enz.

Begin bv. met cirkels en kies een fragment dat je daarbij vindt passen. Laat de leerlingen cirkels 
maken met verschillende lichaamsdelen en daarna op commando wisselen tussen twee 
contrasterende uitvoeringsvormen. Bv. groot en klein.

Probeer daarna (op een ander muziekfragment) bv. driehoeken en laat de leerlingen afwisselen 
tussen snel en traag. Gaat dat vlot doe dan ook nog eens groot en klein.

Geef de eerste opdrachten zelf en laat daarna de leerlingen ook eens een idee voor een vorm en 
contrast verzinnen. Kies als groep één of enkele ideeën uit die je gaat proberen. Voeg een contrast 
toe, bv. hoog versus laag.

Tip 1
Stuur leerlingen eventueel bij om de kwaliteit van hun bewegingen te verbeteren. Bv. bij een 
driehoek moeten de bewegingen recht zijn en moeten we de punten ‘zien’. Duidelijke stopjes en 
van richting veranderen. Bij ronde vormen willen we net géén stopjes zien. Enz. Doe desnoods zelf 
eens iets voor dat niet echt klopt en vraag de leerlingen om te zeggen hoe het beter kan.

Tip 2
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https://www.youtube.com/watch?v=mTHjFeXmnHs
https://www.youtube.com/watch?v=D-NvQ6VJYtE
https://www.youtube.com/watch?v=w2Ov5jzm3j8
https://www.youtube.com/watch?v=Jt00ka4FhTE


Maak de leerlingen attent op de combinatie van een beweging op bepaalde muziek door gerichte 
luistervragen te stellen. Welke beweging vind je passen op deze muziek of dit stukje van de 
muiek? Klinkt de muziek ‘rond’ of eerder ‘hoekig’ bv.?
Wat ze kiezen is niet zo belangrijk, maar laat ze benoemen waaróm ze wel of niet een beweging 
vinden passen bij een bepaald fragment.

Evaluatie 
Op welke muziek dans jij het liefst? Welke soort bewegingen vind jij het fijnst? Snel, traag, groot, 
klein, hoekig, rond?

Uitbreiding 
Eerst in lijn met de muziek, dan in contrast.
Luister samen naar een kort muziekfragment en beslis welk soort beweging je hierbij vindt passen. 
Speel daarna hetzelfde muziekfragment en kies nu een beweging die er helemaal niet bij past, en 
die dus in contrast is met de muziek. Anders gezegd, de beweging en de muziek vertellen dus niet 
meer hetzelfde verhaal…

Choreografie
     30’ à 45’ (zonder uitbreiding)

Voorbereiding 
Laat de leerlingen duo’s vormen. Gebruik eventueel geboortemaanden of een potje met 
naamkaartjes om min of meer willekeurig in te delen. Of bedenk op voorhand welke leerlingen 
goed kunnen samenwerken of elkaar kunnen inspireren.

Opdracht 
Twee contrasterende fragmenten worden kort beluisterd en dan uitgevoerd met opdracht. 
Elk duo zoekt 1 beweging per fragment en oefent het even in. Zoek telkens een beweging die je 
goed vindt passen bij de muziek.
Voer nu de bewegingen eens omgekeerd uit. Dus de dezelfde bewegingen maar bij het ‘verkeerde’ 
muziekfragment. (contrast!!)
Welke combinatie vinden jullie het mooiste, spannendste, leukste…? Is het een passende of een 
contrasterende beweging bij de muziek?

Toonmoment 
Laat nu jullie gekozen fragment aan de klas zien met jullie gekozen beweging. 
De groep probeert te raden of jullie voor contrast hebben gekozen of niet.

Evaluatie 
Evaluaeer elkaar en jezelf.
Vond je het moeilijk om een beweging te vinden en kiezen?
Was het resultaat naar je zin? Was het leuk om te doen?
Vond je het moeilijk als de anderen naar je kijken?
Welke bewegingen vond je erg geslaagd bij de anderen?
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Portfolio 
De figuur die ik koos was:
Ik danste wel/niet in contrast met de muziek:
Ik vond het wel/niet moeilijk om samen te dansen omdat: 
Dit vond ik goed aan ons eigen dansje:
Dit zou ik volgende keer anders doen:

Uitbreiding  
Maak een choreografie met heel de klas! Voeg de verschillende bewegingen samen die je hebt 
gemaakt in de vorige oefening en bepaal de muziek en volgorde van bewegingen.
Tip: in gratis muziekprogramma’s zoals ‘Audacity’ kan je muziekfragmenten mixen tot je eigen 
unieke dansmuziek!

Naverwerking
     15’ tot 20’

Bekijk deze fragmenten uit moderne dans en hip hop en benoem de contrasten en vormen die je 
ziet aan de hand van de voorbeeldvragen.

• Stromae - Papaoutai (moderne dans en hip hop)
https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc

• Aurora - murder song (moderne dans, choreografie van Daphne)
https://www.youtube.com/watch?v=-CfdYcKY9sU

Beelden de dansers iets concreet uit? Voorwerpen, vormen… 
Of eerder gevoelens? Verdriet, boosheid, opgewektheid.
Welke soort bewegingen gebruiken de dansers hiervoor? Denk aan de vormen!
Welke contrasten zie je?
Hou je van dit soort muziek?
Waarom passen de bewegingen wel/niet bij de muziek? 

Kies uit de bovenstaande vragen alleen deze die aansluiten bij de oefeningen die de leerlingen 
voordien zelf hebben gedaan. Is het de eerste keer dat je dit soort opdracht uitvoert, doe deze 
bespreking dan klassikaal en mondeling. Zijn ze hier al wat in geoefend, kan je ze dit eens 
individueel en schriftelijk laten doen. Moedig de leerlingen aan om zo specifiek mogelijk te 
antwoorden. Help ze door mee op zoek te gaan naar de juiste woorden om hun mening uit te 
drukken, als ze dit moeilijk vinden. Pas wel op dat je hier je eigen mening niet opdringt.
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Zannemie danst af en toe in de voorstelling. Vraag na deze les eens om de bewegingen 
van Zannemie te beschrijven. Wat is hen opgevallen, bijgebleven? (Gebruiken de 
leerlingen spontaan vormen en contrasten om te beschrijven?) Laat hen ook hun 

appreciatie er aan toe voegen, mét motivatie. ‘Ik vond het grappig, verrasend, mooi, raar 
want…’

https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
https://www.youtube.com/watch?v=-CfdYcKY9sU


Doelen

Materiaal
• smartboard of kleurafdruk van kunstwerken
• stevig papier, geschikt voor de gekozen kleurmaterialen
• lagere school:
• viltstiften en plakaatverf
• of iets moeilijker: pastel en houtskool (nadien fixeren met bv. haarlak)
• kleuters: 
• blokjes in verschillende geometrische figuren (bv. BRIO, Classic World, Plan Toys, Elou…)
• geometrische stempelvormen
• verf

Doelgroep
• Kleuters: Kies twee of drie voorbeelden uit reeks 2. Laat verschillende geometrische figuren 

ontdekken in de voorbeelden, probeer ook contrasten te vinden die voor hen duidelijk zijn,. 
Benoem de kleuren. Voer de opdracht uit met het stempelen.

• Eerste graad en tweede graad lager: Kies minstens twee voorbeelden uit elke reeks. Geef een 
beetje achtergrond bij de voorbeelden (zie verder). Laat de leerlingen zo veel mogelijk zelf 
benoemen (zie suggestie vragen) en ook hun appreciatie bij de voorbeelden uitdrukken: mooi, 
lelijk, verrassend, grappig, raar, …

Inleiding
      5’ 

Vertel dat je deze les gaat schilderen en tekenen zoals schilders van bijna 100 jaar geleden! 
We gebruiken terug de elementen waarmee we gewerkt hebben in onze dans, namelijk contrasten 
(tegenstellingen) en vormen.
We gaan eerst eens kijken wat er vroeger allemaal verzonnen is door onze ‘voorgangers’, want 
echte kunstenaars kunnen ook heel goed kijken en vanalles opmerken!

Onderzoeken
      30’

Start met het bekijken van enkele voorbeelden uit bestaande kunst. Laat dit niet onnodig lang 
duren, we willen vooral zelf gaan schilderen!
Kies het aantal voorbeelden op basis van de leeftijdsgroep. Er staan telkens enkele suggesties om 
uit te kiezen, je vindt de grote afbeeldingen in de pdf bijlagen. Laat zien op een smartboard of druk 
af in kleur. Help de leerlingen om een aantal dingen te benoemen aan de hand van vragen.
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Reeks 1 
Ongeveer 100 jaar geleden, (20e eeuw,) begon men te experimenteren met abstracte kunst. 
Abstract betekent dat het beeld niet meer helemaal is zoals in het echt of dat er zelfs niks 
bestaand wordt afgebeeld. Dat een vorm wordt gekozen omdat hij mooi, lelijk, grappig of 
interessant is bijvoobeeld.
Eerst probeerde men bestaande dingen te vereenvoudigen. Vormen werden versimpeld, tot 
vlekken of geometrische figuren of simpele lijnen. Ook de kleuren zagen er niet altijd meer uit zoals 
in het echt.

Laat de kinderen steeds commentaar geven bij wat ze zien. Help ze met vragen.
Welke vormen kan je zien? Zijn die helemaal zoals in het echt? Welke kleuren zijn anders dan in 
het echt? Vind je het mooi, lelijk, raar, grappig…?

• Das bunte Leben, 1907, Wassily Kandinsky

Zien de bomen, struiken, mensen enz. op dit schilderij er uit zoals in het 
echt? Zijn de kleuren zoals wanneer je een foto maakt? Zijn de bomen 
‘raar’ getekend? Zie je nog dat het bomen zijn?

• Cat and Bird, 1928, Paul Klee

Paul Klee gebruikte in zijn werk abstracte en figuratieve elementen 
en koos vaak speciale kleuren. Herken je de kat? Heeft een kat in 
het echt ook groene snorharen? Welke vorm gebruikt meneer Klee 
voor de neus? Waar staat de vogel? Ziet die er heel ‘echt’ uit? Enz.

• Meisje voor een spiegel, 1932, Pablo Picasso

Picasso is bekend om zijn abstracte schilderijen, waarin mensen en 
dingen er een beetje raar en ’verknipt’ uitzien. Ziet dit meisje er heel 
“echt’ uit, zoals op een foto? Waarom zie je toch dat het een meisje 
is? Waar staat de spiegel? Heeft het meisje in de spiegel dezelfde 
kleuren als het andere meisje? Welke vormen gebruikt Picasso voor 
de achtergtrond? Welke vormen komen nog veel voor? (Cirkel en 
ovaal, streepjes.)

• De stier, 1945, Pablo Picasso

In deze tekeningenreeks gaat Picasso op zoek naar de meest 
abstracte vorm om een stier weer te geven. De laatste tekening stelt 
nog steeds een stier voor, maar tegelijkertijd lijkt het al niet meer heel 
‘echt’, alleen de belangrijke vormen en lijnen blijven over.
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Reeks 2 
Daarna gingen kunstenaars gewoon spelen met kleur en vorm en hoefde een kunstwerk niets voor 
te stellen dat echt bestaat. Een kunstenaar probeerde bv. te tekenen hoe hij zich voelde, gewoon 
met kleur en vormen. Hij beeldhouwde bv. een vorm die geen herkenbaar voorwerp uitbeeldt, maar 
voor de kunstenaar wél iets betekent. Of hij probeerde gewoon vanalles uit om te zien wat hij mooi 
of speciaal vond.

Vertel ook iets extra over de schilder of het schilderij dat je laat zien en laat de kinderen benoemen 
wat ze zien.
Welke vormen zie je allemaal? Welke kleuren? 
Zie je ook contrasten? Denk aan groot/klein, veel/weinig, licht/donker, hoog/laag, …

• Supremus No. 55, 1916, Kazimir Malevich

Deze Russische schilder tekent niet iets dat je kan herkennen. 
Maar toch doet hij niet ‘zomaar wat’. Hij maakt een rij van lijnen en 
rechthoeken die ongeveer in de dezelfde richting staan, maar met 
contrasten in dik, dun, groot, klein en verschillende tinten in 
herfstkleuren Er zijn ook een paar figuren die in de andere richting 
staan. (Laat de leerlingen zelf zoeken over welke vormen je het hier 
hebt!) Er zijn ook twee vormen die niet recht of ongeveer 
rechthoekig zijn! (Een cirkel en een druppelvorm.)

• Composition 8, 1923, Vassily Kandinsky (Bauhaus)

Vasily was een Frans Russische schilder die lang in Duitsland 
heeft gestudeerd en gewerkt. Hij hield van de kleur blauw, maar 
gebruikte natuurlijk ook andere kleuren. Dit is een goed 
voorbeeld om verschillende geometrische figuren en andere 
vormen te laten benoemen. Probeer ook zo veel mogelijk 
contrasten te vinden.

• Compositie met rood, geel en blauw, 1927, Piet Mondriaan. 

In dit schilderij werkt Mondriaan alleen met de hoofdkleuren geel, 
rood en blauw en daarnaast wit en zwart. Hij gebruikt lijnen, 
vierkanten en rechthoeken. Sommige vormen lijken van het doek ‘af 
te vallen’, alsof het schilderij eigenlijk nog veel groter is en je zelf de 
rest er bij moet fantaseren.

• Blast, I, uit 1957, van de Amerikaanse kunstenaar Adolph Gottlieb.( Eén 
voorbeeld uit een serie.)

Op de langwerpige schilderijen van deze serie zie je teeds een contrast tussen 
twee vereenvoudigde vormen.
In dit voorbeeld is de bovenste vorm nogal cirkelvormig en duidelijk 
afgekaderd, terwijl de rechthoekige vorm daaronder eerder een wirwar van 
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https://www.artsalonholland.nl/kunstgeschiedenis-per-land/schilderkunst-en-beeldhouwkunst-verenigde-staten


vegen lijkt. Meneer Gottlieb interesseerde zich in de vormentaal van oude of primitieve volken, 
bijvoorbeeld in de beeldende symboliek die de oude Amerikaanse Indianenstammen gebruikten. 
(Zie reeks 3.)

• White center, 1950, Mark Rothko

Mark Rothko schilderde eerst herkenbare dingen en later meer en meer 
abstract. Hij legde verschillende lagen van kleuren over elkaar. Zijn 
schilderijen waren groot en vaak stonden er grote rechthoekige vlakken 
op. Deze is een voorbeeld waarbij hij verschillende tinten blauw gebruikt.

Opdracht kleuters
      60’

Stempelen met alledaagse voorwerpen in geometrische vormen. 

Voorwerpen zoeken 
Verzamel verschillende grote en kleine geometrische figuren om mee te stempelen. Laat de 
kinderen ook thuis op zoek gaaan! Verschillende rechthoekige en ronde plastic verpakkingen en 
potjes, steekvormen van bv. koekjes of klei, maar ook kinder blokjes of onderkanten van potjes, 
stukjes buis, flesdopjes… Met de steekvormen kan je bovendien uit een bv. een halve aardappel 
extra stempels maken. Enz.

Vormen herkennen 

Laat de kleuters helpen om de vormen per soort te sorteren. Bv. alle cirkels en schijven in één 
doos.
Ga nu samen op zoek naar andere verschillen. Groot/klein, hol/vol, smal/breed…
Afhankelijk van de leeftijd van de kleuters kan je hier meer of minder ver in gaan.
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Vraag na de voorstelling ook eens welke vormen ze tijdens de voorstelling van 
Zannemie en de bende hebben gezien. Misschien herinnert iedereen zich wel andere 

dingen? Of is er toch iets opgevallen?



Vorm, contrast en kleur 
Beslis of je één vorm of meerdere gaat gebruiken (alleen cirkelsn cirkels en driehoeken…) En kies 
dan één of meerdere contrasten. (klein en groot, alleen randje of vol) Bij kleine kleuters werk je bv. 
met één vorm en contrast, bij oudere meerdere. Help de kleuters te kiezen door vragen te stellen, 
maar laat de beslissing aan hen. Dan is het echt hún werk. 
Denk ook na over de kleuren. Mogen ze één kleur kiezen of meerdere? Zelfde kleur in donker 
licht? Contrasterende kleuren? 

Stempelen 
Leg voor elke leerling een papier klaar of gebruik een andere ondergrond zoals verpakkingskarton.
Voorzie een ruim oppervlak met ondiepe rand, zoals een plastic bord om een laagje verf in te 
doen. Je kan de stempels er in doppen of je brengt met een borstel verf aan op je stempel(randje). 

Weet je nog hoe je het ging doen? Je kan misschien nog extra contrasten bedenken zoals veel/
weinig, hoog/laag…  Klaar? Stempelen maar.

Tonen 
Hang de resultaten op en bekijk ze klassikaal.

Evalueer 
Is de opdracht juist uitgevoerd? Welke vormen zijn er allemaal ontdekt? Is er een ‘favoriete’ vorm 
die heel veel terugkomt? Waar zie je duidelijk contrasten? Welke contrasten zijn er allemaal 
gebruikt? Hoe zijn de kleuren gebruikt? 

Uitbreiding 
Maak dezelfde opdracht een keer met één kleur en dan met meerdere. Vergelijk het resultaat. Wat 
vind je ervan? Zijn ze mooier als je ze apart bekijkt of wanneer je ze samen hangt? Er zijn geen 
juiste of foute antwoorden hier, alleen meningen. Help de leerling hun mening te uiten door ze 
vragen te stellen en woorden aan te reiken om uit te kiezen.

Leuke extra 
Bekijk het fragment uit de nieuwe Tik tak met geometrische blokjes of eender welke aflevering 
waar geometrische figuren duidelijk in beeld komen. Laat ze de vormen benoemen. Figuurtje in 
blokjes bv: Een blauw hoofd, kan dat? Driehoekige billen, hebben wij dat ook? Enz.

Opdracht eerste en tweede graad
      120’

We werken op A3 papier een eigen schilderij uit met geometerische figuren en gebruiken 
contrasten om het interessant te maken. Kleur vs wit, alleen omtrek of ingekleurd, groot vs klein, 
veel vs weinig…
We vertrekken vanuit een bestaande foto of afbeelding, maar eindigen met een abstract werk.
Bekijk en bespreek samen het voorbeeld en benoem het stappenplan. Maak een eigen ontwerp en 
werk het tenslotte uit op A3 papier of op een andere ondergrond (zoals karton, krantenpapier, 
plastiek folie, …
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Kleuren en afbeelding kiezen 
Kies één kleur en kies 2 tinten die er bij passen. (tip: 2 tinten samen vormen een derde tint)
Blader bv. door tijdschriften of reclamefolders en kies een afbeelding die je gaat gebruiken. Liefst 
niet te klein, zodat je niet te petietepeuterig moet kriebelen voor je ontwerp.

Ontwerp maken 
Leg een kalkeervel over je afbeelding en zorg met bv. papiertape dat de blaadjes niet gaan 
schuiven tijdens het tekenen. Kijk eerst goed en probeer geometrische figuren te vinden in de 
afbeelding. (cirkel, ovaal, ruit, rechthoek, driehoek, lijn…)
Teken met zacht potlood over de vormen die je ziet. Laat je figuren gerust overlappen. Haal je 
tekenvel van de afbeelding en bekijk met de leerkracht het resultaat. Heb je genoeg vormen 
gevonden? 
Welke contrasten zie je al? Groot/klein, veel/weinig, rond/hoekig… 

Overnemen en Uitwerken 
Teken je ontwerp met potlood zo precies mogelijk na op het groter vel papier, karton of andere. 
Kijk er naar en bedenk hoe je het gaat uitwerken. Welke contrasten kan je zelf nog toevoegen? 
Leeg/vol, dik/dun, donker/licht… 
Kleur sommige vlakken in met je gekozen kleuren, laat sommige vormen misschien leeg. 
Overlappende delen krijgen een andere kleur?
Wil je de randen van je figuren dik of dun of afwisselend? En in welke kleur?

Uitbreiding 
Ga op zoek naar de essentie, net zoals Picasso met zijn stier. 
Leg een kalkeervel, maar dit keer op je eigen tekening. 
Kies maar een deel van de vormen, diegenen die jij de balngrijkste vindt. Haal regelmatig het vel er 
af en kijk naar het resultaat. Meer? Minder? Je zal misschien enkele versies moeten maken voor je 
beslist dat het goed is. 
Neem deze ‘essentie’ over op een goed blad en werk weer uit.
Leg je twee versies naast elkaar. Passen ze samen? Heb je een voorkeur voor één van de twee? 
Waarom?

Tonen 
Hang de resultaten op en bekijk ze klassikaal. Hang er telkens de oorspronkelijke afbeelding 
naast.

Evalueer 
Is de opdracht juist uitgevoerd? Welke vormen zijn er allemaal ontdekt? Is er een ‘favoriete’ vorm 
die heel veel terugkomt? Waar zie je duidelijk contrasten? Welke contrasten zijn er allemaal 
gebruikt? Hoe zijn de kleuren gebruikt? 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q3tbkp85s-Y
Doelen

Materiaal
• smartboard of computer en scherm
• windows movie maker, quick time, imovie of smartphone app
• blokjes in verschillende geometrische figuren (bv. BRIO, Classic World, Plan Toys, Elou, Goki…)
• fotocamera, ipad of smartphone
• werkvlak met goede (niet wisselende) belichting
• A3 blad, wit of kleur
• pen en papier

Doelgroep
Altijd leuk om te doen is het maken van een stop motion filmpje! Er zijn heel veel instructiefilmpjes 
online te vinden en heel veel voorbeelden. We doen hier een voorstel voor één soort filmpje op 
een plat vlak en gebaseerd op de geometrische figuren waar we eerder mee werkten.

• Oudste kleuters: opdracht 1, eenvoudige figuur, eenvoudige beweging (als hoekenwerk bv.)
• Eerste graad lager: opdracht 2, eenvoudige figuur, moeilijke beweging
• Tweede graad lager: opdracht 3, 2 of meerdere figuren, kort verhaal

Inleiding
Bekijk het promofilmpje ‘Komkommer’ van de voorstelling ‘Puree kan je hier niet eten’.
Vraag de leerlingen in wat voor vervoersmiddel de groep aan het rijden is. 
‘Bestaat dit echt? Hoe hebben ze dit gemaakt, denk je?’
Vertel dat dit soort film ‘stop motion’ heet en dat het gemaakt is met foto’s. Deze les(sen) maken 
jullie zo zelf je eigen filmpje!

Onderzoeken

Kleuters 
Bekijk een kort stop motion filmpje van Tik Tak, bv. uit de 
nieuwe reeks aflevering 4, op 2m 8s. 
Welk dier heb je gezien? (vis) Was het een echt dier? 
Waarvan is het gemaakt? Zou je ook iets anders kunnen 
maken met blokjes? Laat de kinderen een paar 
suggesties doen en leg samen eens een figuur, zoals 
een hond. Kunnen we iets laten bewegen? Bijvoorbeeld 
een staart, een poot, het hoofd?
Bekijk daarna eventueel nog de ‘making of’ van Tik Tak.
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Les 3: Komkommer 
stop motion 

https://www.ketnet.be/kijken/the-making-of-tik-tak


Lagere school 
Bekijk dit reportagefilmpje van Ketnet over ‘stop motion’.
Bespreek kort om te horen wat de kinderen begrepen en 
onthouden hebben.

Wat betekent ‘stop motion’? Vertaal en verklaar in je eigen 
woorden.
Waar moet je allemaal doen, waar moet je op letten? Bv…
• studio bouwen
• storyboard maken
• véél foto’s trekken
• telkens hele kleine veranderingen
• er mag niks bewegen, behalve de figuurtjes uit jouw verhaal

Hoeveel foto’s per seconde gebruikt Mila? (24)
Om een idee te krijgen hoe snel dat gaat, kan je de leerlingen uitdagen om zo snel als ze kunnen 
tot 24 te tellen terwijl jij ‘eenentwintig’ zegt (=1s). Tot hoe ver ben je geraakt? Kan de computer wél 
zo snel zijn?
Vertel dat je met 12 foto’s per seconde ook beweging kan maken, maar dat het filmpje iets minder 
‘vloeiend’ zal lijken. Natuurlijk kan je dan op iets minder tijd je filmpje af krijgen! 

Uitbreiding
Het filmpje van Zannemie is gemaakt met 12 foto’s per seconde en duurt 64 seconden. 
Hoeveel foto’s zijn dat dan? (768) 
Hoe lang hebben ze nodig gehad om die foto’s te maken, denk je? (Een hele dag. En dus 
een hele dag op de grond liggen en met héle stijve spieren nadien…) Er hebben ook 3 
mensen een hele dag rondgelopen en gebukt om alle voorwerpen te verleggen. En dan 
nog een cameraman voor de foto’s natuurlijk.
Als er in een stop motion film mensen meedoen, heet dat een ‘pixelation’.

Jullie maken deze les een film van 2 of 3 seconden en gebruiken 12 foto’s per seconde. Dat zijn 
dus 24 of 36 foto’s.
Jullie werken op een plat vlak en trekken foto’s van boven uit. Net als het ‘Komkommer’ filmpje van 
Zannemie en de bende.

Opdracht 1

Studio installeren 

Zorg voor een krukje of stevige stoel, zodat je boven je werkblad kan komen met je camera. 
Check of je niet te veel je eigen schaduw op je blad ziet. Ga desnoods aan de andere kant van je 
werkblad staan om te fotograferen, als je daardoor minder schaduw hebt. Oefen even om met je 
camera zo precies mogelijk op het randje van de kader te mikken. Maak een paar testfoto’s om te 
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Op de bank of tafel waar je gaat werken, leg je 
een (wit of gekleurd) A3 blad in de breedte. Plak 
het aan de randen vast zodat het niet kan gaan 
schuiven. Teken een kader van 41 cm breed en 
23 cm hoog met een dunne stippellijn. Maak de 
hoekjes een beetje donkerder. Je kan dit voor de 
(jongere) kinderen op voorhand maken en 
kopiëren.

https://www.ketnet.be/kijken/ketnet-swipe/zo-maak-je-stopmotion-filmpjes


oefenen. Of maak met twee stapels boeken en een lat een soort brug waar je met tape of bv. een 
gsm houder voor in de auto de camera aan kunt bevestigen. 
Lukt het? Ligt alles goed? Ga dan naar de volgende stap.

Figuur maken 

Met de blokjes maak je een figuur op je werkblad. Het kan een voorwerp, een dier of een mens 
zijn. Probeer het herkenbaar te maken, je publiek moet zónder uitleg zien wat het is! Maak een 
foto. Ziet het er goed uit? 

Bewegen 
Verleg één blokje zodat het figuurtje straks lijkt te bewegen. Trek een foto.

Breek af 
Neem nu één blokje weg. Trek een foto. Neem nog een blokje weg. Neem een foto. Enz. Neem 
ook nog een foto van het lege blad.

Monteer 
Plak met de computer nu alle foto’s aan elkaar. (Bij kleuters doe je dit best zelf.) Stel de duur van 
de foto’s in op 0,16, dat is 6 foto’s per seconde. Begin met de laatste foto eerst! Je figuur lijkt nu 
vanzelf te ‘ontstaan’! Plak de eerste twee foto’s een paar keer extra achteraan, zodat het blokje dat 
je verlegde ‘over en weer’ lijkt te gaan. Klaar! Bekijk het resultaat. Geen fouten gemaakt? 

Toon 
Bekijk samen het resultaat van de filmpjes. Herhaal nog eens dat hier allemaal foto’s achter elkaar 
‘geplakt’ zijn op de computer, zoadat het een filmpje wordt.
Herkennen jullie de figuren? Zijn jullie tevreden met het resultaat? Vond je het moeiljk, leuk…?

Tip 
Omdat je niet naast de kleuters kan staan wachten, maar voortdurend moet rondlopen, staan je 
foto’s natuurlijk niet mooi per figuur bij elkaar op de camera. Zorg dus dat de leerlingen hun naam 
zeker op voorhand op het blad staat, dan weet je achteraf steeds welke foto’s samen horen.

Opdracht 2

Studio installeren 
Zie opdracht 1
Trek één foto van het lege blad. 

Figuur maken 
Zie opdracht 1
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Beweging  
Bedenk op voorhand welke beweging jouw figuur gaat maken. Bv. stappen, omhoog springen, 
ronddraaien, omvallen… 
Waar moet je figuur liggen om daarna de beweging te kunnen maken op je werkblad? Verschuif 
desnoods je figuur voorzichtig naar een goede ‘startpositie’.
Trek een foto.
Verleg één of enkele blokjes een heel klein beetje. Trek een foto.
Verleg weer de blokjes een klein beetje verder in de juiste richting. Trek een foto.
Na 24 of 36 foto’s moet je klaar zijn.

Monteer 
Plak met de computer nu alle foto’s aan elkaar. (Je kan dit klassikaal met één voorbeeldfilmpje 
doen en dan pas individueel.) Stel de duur van de foto’s in op 0,08. Dat is 12 foto’s per seconde. 
Plak de eerste foto een paar keer extra achtereen, als je niet wil dat je figuur meteen begint te 
bewegen of als die even stil moet staan. Klaar? Bekijk het resultaat. Geen fouten gemaakt? 

Toon 
Bekijk samen het resultaat van de filmpjes. Bespreek klassikaal.
Zijn de figuren herkanbaar? Is het verhaal duidelijk? Zien de bewegingen er echt genoeg uit? Zijn 
jullie tevreden met het resultaat? Vond je het moeiljk, leuk, … Liepen er dingen fout? Zou je een 
volgende keer sommige dingen anders aanpakken of ergens speciaal op letten?

Tip 
Dezelfde vragen kunnen ook opgenomen worden in het portfolio van de leerlingen als 
zelfevaluatie.

Opdracht 3
Ga te werk zoals in opdracht 2, maar nu met twee figuren en een verhaal.
Zorg dat de leerlingen het niet te ver gaan zoeken. Twee figuren die elkaar tegenkomen en handen 
schudden, kan al heel wat werk zijn om in beeld te brengen!

Werk ook in groepjes en verdeel de rollen. Iemand trekt de foto’s. Iemand is regisseur, volgt het 
storyboard (zie onder) en geeft aanwijzingen. Iemand verlegt de blokjes.

Storyboard 
Teken op voorhand in een soort stripverhaal de 
belangrijke momenten in het verhaal van je 
filmpje. Beslis hoeveel stapjes je gaat gebruiken 
om van het ene moment naar het andere te 
gaan.

Bv. Van 1 naar 2: 6 foto’s. Van 2 naar 3: 6 foto’s. 
Enz. 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https://www.youtube.com/watch?v=hIVrr_5P8fo
Doelen

Materialen
• klasruimte
• zet wat stoelen voor het publiek en vrije ruimte als podium
• jas, muts, sjaal voor de leerkracht
• oude handbel of opname van schoolbel
• zelfgekozen attributen voor de uitbreidingsopdracht

Doelgroep
• Kleuters: start klassikaal, een sterke klas of de oudste kleuters kunnen eventueel de opdracht in 

duo’s proberen
• Eerste graad lager: maak de klassikale opdracht en die in duo’s, een klas met wat speelervaring 

kan zeker de uitbreidingsopdracht maken
• Tweede graad lager: de uitbreidingsopdracht is echt iets voor hen

Inleiding
Vertel de leerlingen wat het doel van de les is met een uitdagende inleiding. 
‘Vandaag komen we keer op keer te laat. Maar we hebben allemaal een goed excuus!! 
Heel geloofwaardig, heel zielig, absurd of grappig. Kies maar.’

Onderzoeken
Luister naar het themalied. Houd een kort klasgesprek. 
Kennen jullie dat ook? Wie zijn de ‘snel-snel-snellers’ bij jullie thuis die eerst klaar zijn en op de 
anderen staan te wachten? Wie zijn de ‘ik-kom-al-lers’ die altijd nét wat later zijn?
Ben jij altijd op tijd op school? Zijn er plekken waar je zéker op tijd wil komen? En omgekeerd? 
(Eerlijk zijn hoor!)

Opdracht klassikaal
De kinderen staan in een kring en de leerkracht in het midden. Vertel de kinderen wat jullie gaan 
spelen. ‘Mama of papa staan te wachten in de gang met hun jas al aan en jij bent er nog altijd niet. 
Waarmom niet? Wat is jouw excuus?’  Vraag de kinderen een goed excuus te bedenken en te 
onthouden.

De klasleerkracht is mama of papa. Met een jas, muts of sjaal aan. Die staat héél ongeduldig te 
trappelen en zegt telkens “Snel, snel, snel!” en kijkt daarbij naar een leerling. De leerling reageert 
op zijn beurt met een excuus (dat ie op voorhand heeft verzonnen.)

17

WB 02
Yellow
Magenta
Cyan
Black

430402A
TB

Les 4: Snel, snel, snel 
excuustruus



Opdracht in duo’s
Te laat op school!
In de volgende opdracht probeert de laatkomer zulk een goed 
excuus te bedenken, dat de juf of meester niet boos wordt. Gebruik 
eventueel een handbel of opname van een schoolbel om het 
helemaal écht te maken.

Bedenk welk soort excuus je gaat gebruiken.

GRAPPIG
Als de leraar gaat lachen, vergeet ie misschien om boos te zijn?

ZIELIG
Kan je genoeg medelijden wekken om geen boze opmerking te krijgen?

ABSURD
Verzin een ongelofelijk verhaal. Iets dat onmogelijk is of super maf, maar zó goed gevonden, dat je 
leerkracht helemaal onder de indruk is.

GELOOFWAARDIG
Verzin iets dat heel logisch klinkt. Misschien werkt dit nog het beste?

Eén leerling is de leerkacht, ééntje de laatkomer. Keer daarna de rollen om.
Wie wil zijn opdracht eens uitvoeren voor de klas? Helemaal ‘echt’ met jas en boekentas aan? Kan 
de groep raden welk soort excuus er wordt gebruikt? (grappig, zielig…)

Bespreek kort klassikaal de algemene ervaringen. 
Vond je het moeilijk om iets te verzinnen? Werd ‘jouw’ juf of meester boos toen je je excuus 
vertelde? Zou het leuk zijn voor een echt juf of meester als de kinderen te laat komen?

Uitbredingsopdracht: de 5 W’s
Werk per twee. Iemand is de ‘snel-snel-sneller’ en staat te wachten. De ander is een ‘ik-kom-aller” 
en is te laat. Hij heeft een excuus om te laat te komen. Bedenk een verhaal aan de hand van de 5 
W’s. 

De 5 W’s 
WIE
Wie zijn jullie? Een leerkracht en leerling? Een dokter en patiënt? Een papa en dochter? Twee 
vriendinnen? …
WAT
Dit is al bepaald door de opdracht. De één is aan het wachten, de ander is te laat. Misschien kan je 
nog bedenken wat jullie samen gingen doen (les volgen, naar de film, tand trekken…)
WAAR
Waar zijn jullie? Van waar kom je? Of waar ga je naartoe?
WANNEER
Is het ochtend, middag, avond? Is het weekend, schooldag, vakantie? Winter, zomer? …
WAAROM
Hier komen die vele excuses!! 

Gebruik de bijlage ‘de 5 W’s’.
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Speeltips: 
Geef de leerlingen speeltips voor ze gaan oefenen. Nadien kan je ook deze punten gebruiken in 
de evaluatie!

• Denk na hoe je de verschillende ‘W’s’ gaat duidelijk maken. Door je te verkleden, een attribuut te 
gebruiken (doktersjas, pyama, schoolbord…) of iets te doen of zeggen (geeuwen, “goedemorgen 
dokter” …) kan je duidelijk maken wie of waar jullie zijn of wanneer het zich afspeelt.

• Draai je niet met je rug naar je publiek.
• Spreek wat trager en duidelijker dan je gewoon bent. Het voelt misschien raar, maar het werk 

wél.
• Zeg alleen wat écht nodig is. Geen: “ja, dus euh, want ja, eigenlijk…”  Kort en krachtig! 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https://www.youtube.com/watch?v=4nTVzFcPtLI

Doelen

Materialen
• trekpopjes en slaapmuziekjes 
• instrumenten die geschikt zijn om zachte muziek mee te maken: kleine schudeitjes, belletje, 

klankstaven, boomwackers, gitaartje, keybord, zelfgemaakte of gevonden voorwerpen zoals 
flesjes om op te blazen, een glaasje en houten lepel…

Inleiding
Laat leerlingen trekpopjes en slaapmuziekjes meebrengen naar de klas.
Vertel dat jullie deze les(sen) rond ‘slaapliedjes’ gaan werken.
Beluister een paar van de meegebrachte trekpopjes. Schrijf samen met de leerlingen een paar 
kenmerken van de muziekjes op. Bv. zacht, hoge tonen, lange ronde klank, kort melodietje, …

Onderzoeken
Leg een aantal muziekinstrumenten klaar die ze kunnen gebruiken. Leg er ook een aantal 
instrumenten bij die minder geschikt zijn of waar ze erg goed moeten opletten dat ze bv. niet te luid 
spelen. 
Laat de leerlingen proberen op en luisteren naar de instrumenten. Welke klanken zijn geschikt voor 
een slaapliedje? Kies met de klas instrumenten uit en beslis welke geluiden vooral voor ritme 
kunnen dienen, en welke voor melodie. Eventuele manier om het verschil uit te leggen: ‘Hebben ze 
een toon of tonen die je kan nazingen? Ja= melodie, nee= ritme.’

Oefenen en spelen
We gaan aan de slag met een ritmerooster. Als leerkracht oefen je dit best eens op voorhand. 
Gebruik gerust je partner of je oma eens als testpubliek. Zijn ze amuzikaal? Des te beter als 
powertraining!

Wat is een ritmerooster? 
Bij een ritmerooster, wordt het verloop van de tijd weergegeven in rijen en kolommen (vakjes).
Zo één rij is wat we ‘één maat’ noemen. Elk vakje is een tel binnen die maat. De 1e tel voelt altijd 
een beetje ‘zwaarder’, zodat het duidelijk een begin is.
In elk vakje kan je aanduiden of er iets moet klinken en wat. De symbolen die je gebruikt leg je uit 
bij ‘code’. Wie de code kent, kan het geheime rooster kraken!
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Instructie bij het dirigeren 
Heel belangrijk is dat je aftelt in hetzelfde tempo als waarin je nadien verdergaat bij het uitvoeren. 
Probeer dus goed te weten hoe snel of traag je iets wil gaan doen. Doe eventueel een stukje in 
jezelf om te voelen of een tempo goed is. Dat doen muzikanten vaak ook voor ze echt gaan 
aftellen.
Tel de eerste keren altijd een hele maat af. “1 en 2 en 3 en 4 en” bij een rooster in 4 vierde 
maatsoort (4 kolommen) of “1 en 2 en 3 en” bij een rooster in 3 vierde maatsoort (3 kolommen.)
Zorg dat je net íets voor een tel al met je vinger, of een stokje bij het vakje bent dat ze moeten 
gaan uitvoeren. Zo leer je de leerlingen vooruit te kijken. Net zoals je dat met gewoon lezen ook 
doet.
Houd het tempo aan en stop niet bij elk foutje. ‘The music must go on!’ Bespreek liever achteraf 
wat er fout ging en probeer een moeilijk stukje een paar keer opnieuw tot je het kan om dan weer 
heel het rooster te herhalen.
Als dit goed gaat, probeer dan eens alleen delke rij aan te duiden en niet meer alle vakjes.

Aandachtspunten bij het uitvoeren 
Probeer niet te versnellen! Dat is moeilijk. Zeker als je in groep bent en als het een beetje vlot 
begint te gaan. 
‘Samenspelen’ is in muziek minstens zo belangrijk als ‘juist spelen’. (Belangrijke tip voor de 
perfectionisten in de klas.) Evalueer wel na elke uitvoering wat er goed ging, en waar het nog beter 
kon. Bv. ‘Bij het lege vakje was het wel/niet helemaal stil.’ ‘’We zijn wel/niet samen begonnen/
geëeindigd.’ ‘Sommigen wilden sneller/trager gaan dan de dirigent aanwees.’ ‘Klonk het als een 
slaapliedje, of waren we te bruut?’ enz.

Rooster 1, 2 en 3: eenstemmig 
Toon het rooser op het smartboard of druk het groot genoeg af en hang het op een goed zichtbare 
plaats voor iedereen. Je kijkt allemaal naar hetzelfde rooster waarop wordt gedirigeerd (dus wordt 
aangeduid waar je bent). 

Je voert het rooster eenstemmig uit, wat wil zeggen dat iedereen hetzelfde doet op hetzelfde 
moment! Staat er een kruisje, dan moet er iets klinken. Is het vakje leeg dan blijft het stil. Pas op, 
niets doen is heel moeilijk! Daarom gaan we ‘niets doen’ veranderen in ‘iets doen dat geen geluid 
maakt’. Bv. bij een kruisje knippen we in de vingers of tikken we op de dijen, bij een leeg vakje 
tikken we in de lucht.

Probeer nu eens dezelfde roosters uit te voeren met een instrument. Denk aan het thema 
‘slaapliedjes’. Ook hier moet je iets verzinnen dat geen geluid maakt en dat je kan doen bij de lege 
vakjes. Bv. ‘in de lucht spelen’ met je vrije hand, i.p.v. op je instrument.
Als je melodische instrumenten gebruikt, kies dan 1 toon of 2 tonen die goed bij elkaar passen. 
Maak er geen kakafonie van.

Rooster 1, 2 en 3: meerstemmig 
Hiervoor moet één groep het rooster ondersteboven lezen en de andere groep gewoon. Als het 
goed is, kom je samen aan ‘jullie’ einde van het rooster uit!
Je kan het rooster omgekeerd naast het ander tonen op het smartboard of je drukt het groot 
genoeg af, legt het op de grond en gaat aan twee kanten van het rooster staan. Succes!
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Rooster 4: meerstemmig 
In dit rooster tel je niet telkens tot 4, maar tot 3! Dat is even wennen. Oefen eerst traag met ‘en’ na 
elke tel. Oefen nadien sneller en laat dan de ‘en’ weg bij het aftellen. 

Bovendien staan er symbolen die een precies instrument aanduiden. Je leest nu allemaal in 
dezelfde richting het rooster, maar speelt maar één symbool, namelijk dat van jouw instrument. 
Lukte het om samen (!) tot het einde te geraken? Klonk het mooi?

Rooster 5: ‘Sterren op wacht’ 

Het laatste rooster dient om mee te spelen met het ‘Sterren op wacht’. Het eerste deel ken je al! 
Kan je het ook samen met de muziek spelen? Luister eerst goed. Hoor je de ‘intro’ van twee 
maten? Hierna beginnen jullie!

Componeren
Maak nu samen of in groepjes een ritmerooster dat als slaapliedje kan dienen. 
• Kies of je in een rooster van 3 of 4 werkt.  (Er zijn blanco roosters in bijlage.)
• Kies maximum 3 tonen op een melodie instrument en probeer er een korte melodie mee te 

maken. 
• Plaats die in een ritmerooster en duid aan waar er eventueel een ritmisch instrument meeklinkt.
• Neem jullie resultaat op! Misschien zijn jullie wel zo blij met de opnames, dat je ze cadeau kan 

doen aan leerlingen die er een broertje of zusje bij krijgen! 

1. Beluister dit verjaardagslied. Wie is er jarig? Wie viert er mee? Welke taart zou jij liefst op je 
verjaardag willen? En welke hippe, zotte, moeilijke of lekkere danspassen kan jij uit je lijf 
schudden?

https://www.youtube.com/watch?v=p9EYyV6zfgs

2. Is er een jarige? Kies de versie zonder strofe. Schrijf je eigen strofe en zing!
https://www.youtube.com/watch?v=3fT3oywIs5w

3. Nog een stapje verder? Verzin je eigen bewegingen! Kies de versie met alleen refrein en zing!
https://www.youtube.com/watch?v=mDaZHnY4nAY
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Extra: Hiep hiep hiep 
Waar is da feesje? 

https://www.youtube.com/watch?v=3fT3oywIs5w
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