
Lesbrief 2. De kracht van muziek

Onderwijsleeractiviteit
‘De kracht van muziek’

Groep                                    Duur
7 en 8                                    ± 30 minuten

Lesdoelen
DDe leerlingen leren:
   • Dat muziek een belangrijke rol speelt in verschillende culturen;
   • Dat muziek emoties oproept.

De leerlingen oefenen:
   • Het herkennen van emoties in muziek;
   • Muziek te componeren bij een emotie.

Werkvormen
      • Video SchoolTV: Muziek uit alle windstreken
   • Tweepraat op tijd
   • Beeld het uit
   • Maak je eigen groepslied of -yell

Materiaal
   • Video SchoolTV: Muziek uit alle windstreken*
   • Timer*
      • Geluidsfragmenten 1, 2, 3 en 4*
   • Eventueel muziekinstrumenten

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

Video SchoolTV: Muziek uit alle windstreken – 5 minuten
Voorkennis activeren en interesse opwekken 

Open de leerdoelen op het digibord en bespreek deze klassikaal.
Bekijk de video met de leerlingen op het digibord en beantwoord de vragen. 
IIn het lmpje zien leerlingen dat muziek in alle tijden, in alle landen en in alle culturen 
een rol speelt. Bespreek het lmpje na aan de hand van de getoonde kijkvragen. 



Tweepraat op tijd: emotie in muziek – 5 minuten
Uitwisselen 

Geef aan dat jullie het gaan hebben over de kracht van muziek. Muziek kan namelijk 
veel emoties oproepen. Doe een rondvraag: welke gevoelens kan muziek oproepen? 
Hoe komt dat? 
VVertel dat jullie hier door middel van de coöperatieve werkvorm tweepraat op tijd met 
elkaar over in gesprek gaan. Leg de werkvorm uit, zet de timer op het digibord aan en 
voer de opdracht uit. 

Beeld het uit: Emoties – 10 minuten 
Aan de slag 

Vertel dat jullie nu naar drie geluidsfragmenten gaan luisteren. U kunt de 
geluidsfragmenten openen op het digibord. 

Optie 1: LaOptie 1: Laat iedere keer één geluidsfragment horen. De leerlingen staan op en lopen 
door het lokaal. De leerlingen beelden emoties en bewegingen uit, die de muziek bij 
hen oproept. Bespreek na ieder fragment: welk gevoel riep dit bij jou op? Hoe kwam 
dat?

Optie 2:Optie 2: Verdeel de klas in drie groepen. U laat één geluidsfragment horen. Groep 1 
loopt door het lokaal en beeldt emoties en bewegingen uit, die de muziek bij hen 
oproept. De andere groepen kijken. Bespreek na ieder fragment: welk gevoel riep dit bij 
jou op? Hoe kwam dat? Zijn er vanuit de andere groepen nog aanvullingen? Bespreek 
dit met elkaar. Herhaal dit met fragment 2 en fragment 3. 

Maak je eigen groepslied of -yell 
Componeren

DDe leerlingen hebben deze les veel liedjes gehoord uit verschillende culturen. Ook 
hebben ze geleerd dat ieder land zijn eigen volkslied heeft. Het Wilhelmus is het 
volkslied van Nederland. Een volkslied zegt veel over een land. Met deze opdracht 
gaanleerlingen hun eigen groepslied maken. Dit kan een lied voor de hele groep zijn, 
maar ook een lied voor hun tafelgroepje. Waar staat hun groep om bekend? Wat maakt 
hen uniek? Wat zijn belangrijke waarden van de groep? Wat willen zij voor groep zijn? 

WWil je jullie lied of yell met andere scholen delen? Maak een lmpje of geluidsfragment 
en stuur dit naar KlasseTV via info@klassetv.nl. Wij plaatsen het lmpje dan op onze 
pagina! 



Afsluiting – 5 minuten
Reectie

Vraag de leerlingen wat ze geleerd hebben van de les en reecteer ik op de lesdoelen. 


