
Lesbrief 3. Het orkest

Onderwijsleeractiviteit
‘Het orkest’

Groep                                    Duur
7 en 8                                    ± 30 minuten

Lesdoelen
DDe leerlingen leren:
   • Wat een orkest is;
   • Uit welke groepen een orkest bestaat;
   • Wat een dirigent doet.

De leerlingen oefenen:
   • Hoe dirigeren werkt;
   • Een lied over de dirigent.

WWerkvormen
   • Genummerde hoofden
   • Video: Het symfonieorkest
   • Aan de slag: Dirigeren
   • Afsluiting: Zing mee met het orkest

Materiaal
• Video: Het symfonieorkest*
•• Video: Zing mee met het orkest*
• Schoolinstrumenten en/of voorwerpen uit de klas

*Deze materialen zijn digitaal beschikbaar in het lespakket en werken goed op het digibord. 

Introductie: Wat is een orkest? – 5 minuten
Voorkennis activeren en interesse opwekken 

Open de lesdoelen op het digibord en bespreek deze klassikaal. 
EEerst bedenken leerlingen individueel waaraan ze denken bij een orkest. Stel hierbij 
hulpvragen als: ‘Wat is een orkest?’ en ‘Uit welke instrumenten bestaat een orkest?’. Geef 
de leerlingen hier één minuut bedenktijd voor. Geef iedere leerling een nummer van 1 
tot en met 4. 



Vervolgens wisselen de leerlingen hun bevindingen uit met het groepje van dat 
nummer. Noem hierna een nummer van 1 tot en met 4. Het groepje met dat nummer 
presenteert zijn bevindingen aan de hele klas. 

Video: Het symfonieorkest – 5 minuten
Uitwisselen 

Geef aan dat jullie het gaan hebben over het orkest. Jullie gaan zo een video bekijken 
van een symfonieorkest. 
LaLaat de kijkvragen zien. Vertel de leerlingen dat de antwoorden op deze vragen in de 
video te zien zijn. Na aoop van de video worden deze antwoorden besproken. 

Aan de slag: Dirigeren – 15 minuten
Aan de slag 

VVertel dat jullie nu zelf aan de slag gaan. In de video hebben jullie net een dirigent in 
actie gezien. Nu gaan jullie zelf leren dirigeren. Dat doen jullie aan de hand van drie 
opdrachten. In de ideale situatie voeren jullie alle drie de opdrachten uit, maar het is 
ook mogelijk hierin keuzes te maken. 

 Opdracht 1
   • Wijs een dirigent aan. De leerlingen klappen in het ritme dat de dirigent aangeeft.  
De dirigent geeft ook aan of er hard of zacht geklapt moet worden. 
      • Reectie: Hoe ging het? Wat voor gebaren maak je? Hoe kan het beter?
   • Wijs een andere dirigent aan, die het nu probeert uit te voeren. 

Opdracht 2
   • Wijs een dirigent aan. De dirigent kiest een lied uit dat de leerlingen al goed 
kennen en zorgt er door te dirigeren voor dat de leerlingen in hetzelfde tempo zingen 
en stoppen als hij of zij dat aangeeft. 
      • Reectie: Bespreek klassikaal wat de dirigent eventueel anders kan doen als het 
niet gelijk gaat. Experimenteer met verschillende bewegingen, wat werkt goed en wat is 
minder duidelijk voor de groep? Hoe zorgt de dirigent ervoor dat de leerlingen 
harder/zachter, sneller/langzamer, gebonden of juist met korte klanken, boos/vrolijk et 
cetera zingen?  

Opdracht 3
      • Doe hetzelfde als bij opdracht 2, maar laat de leerlingen nu niet zingen maar een 
zelf bedacht ritme spelen (met schoolinstrumentarium of voorwerpen uit de klas of 
bodypercussie). De leerlingen bedenken in groepjes van 4 een ritme dat in 8 tellen past. 
De dirigent geeft het tempo aan en kan dan verschillende groepen aan- en uitzetten.



Afsluiting: Zing mee met het orkest – 5 minuten
Zing mee

Jullie gaan nu samen meezingen met het orkest. Het liedje gaat over de dirigent en de 
tekst staat onder het lmpje, zodat de leerlingen meteen mee kunnen zingen. 

De tekst van het liedje:

De dirigent
DDat is die vrouw of die vent
Die alle instrumenten,
alle noten kent
De baas van het orkest
In een jacquet met vest
Een stokje in de hand
En elke muzikant doet wat dat stokje wil
MMaar doet het stokje dit: …
Dan zijn ze stil

Spelen we hoog, of laag?
Snel snel snel snel snel
Of juist… heel… traag?
Spelen we hard, of zacht?
Of langzaam en geleidelijk 
vvan zacht naar volle kracht?
Dat wordt allemaal bekend
Wanneer je kijkt naar het stokje van de dirigent

De dirigent
Dat is die vrouw of die vent
Die alle instrumenten,
alle noten kent
DDe baas van het orkest
In een jacquet met vest
Een stokje in de hand
En elke muzikant doet wat dat stokje wil
Maar doet het stokje dit: …
Dan zijn ze stil.



Klinken de noten kort?
Of lang en aan elkaar
zodat het vloeiend wordt?
Hoor je die klarinet?
Die mag een stukje solo 
om en om met de trompet
DDat wordt allemaal bekend
Wanneer je kijkt naar het stokje van de dirigent 

Kijk hem zwaaien, kijk hem gaan
Het publiek staat paf
Want die stok geeft alles aan
Haast een toverstaf!

De dirigent
DDat is die vrouw of die vent
Die alle instrumenten,
alle noten kent
De baas van het orkest
In een jacquet met vest
Een stokje in de hand
En elke muzikant doet wat dat stokje wil
MMaar doet het stokje dit: …
Dan zijn ze stil


