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1. Puls – canon   
Wat doen we met onze handen?   

Spelen  
Opdracht  

Speel onderstaande vier ritmes van de puls-canon met BP.  

Stap 1.  Wie speelt er allemaal? Alleen of met een groep?  

Stap 2. Wat heb je nodig als je gaat spelen? Een Beat! Tempo.  

  - Zoek op YouTube: hiphop drum beat bpm 120.   

   - Luister naar de beat en speel mee. Is het tempo goed?  

Stap 3. Intellen zodat iedereen tegelijk begint.  

1   2   |  1 2 3 4  en speel de vier ritmes: 
 

 

  

 
 

 

 

Als je langzamer of sneller wilt spelen verander de bpm. 
Zoek dan hiphop drum beat bpm 100 of 140.  
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Samen spelen in 2 groepen.  
Samen spelen is het leukste want muziek maken doe je samen.  

Stap 1.  Wie speelt er mee? Maak 2 groepen in de klas en 
     speel de twee-stemmige canon met deze 4 ritmes.  

Stap 2. Wat is het tempo. Kies een bpm die goed is.  
     Zoek op YouTube: hiphop drum beat bpm ....  

Stap 3. Intellen zodat iedereen tegelijk begint.  

Samen spelen in 4 groepen.  
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Stap 1.  Wie speelt er mee? Maak 4 groepen in de klas en 
     speel de vier-stemmige canon met deze 4 ritmes.  

Stap 2. Wat is het tempo. Kies een bpm die goed is.  
     Zoek op YouTube: hiphop drum beat bpm ....   

Stap 3. Intellen zodat iedereen tegelijk begint.  

Samen spelen in 8 groepen.  
Kan dat ook? Probeer maar …  

Iedere groep zet dan in als de vorige groep 2x zijn ritme heeft 
gespeeld.  
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Spelen op instrumenten.  

In plaats van bodypercussie spelen we op eigen 
instrumenten.  

Wat we in groep 4 ook hebben gedaan!  

Speel de puls-canon met deze instrumenten. Kies voor 1 
stemmig, 2 stemmig of 4 stemmig.  
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2. Puls en Ritme  - bpm   
Wat doe je met je verstand?  
NADENKEN 

Vragen: 

- Wat betekent BPM?  
Beats Per Minute of aantal slagen per minuut. 

 

- Als je op de klok kijkt hoeveel slagen (tellen) zijn er dan 
per minuut?   
60 (seconden) (tellen)  
Dan zeggen we in de muziek: bpm 60  
 

Wat doen we met onze stem?   

ZINGEN We lezen en zingen het lied jimba.  
- Eerst eenstemmig  
- Tweestemmig in canon  
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Wat doen we met onze stem en 
handen tegelijk?   

ZINGEN en SPELEN We zingen het lied jimba en 

spelen tegelijk een ritme mee.  

Kies één van de 4 ritmes en speel dat met bodypercussie als  

je het lied Jimba zingt. Je mag niet ritme 4 kiezen!    

   
4 ritmes  
 

 

 

 

 
We gaan improviseren.  
Dat betekent dat je zelf iets mag kiezen terwijl je muziek maakt. 

‘iets’ is nu: 4 ritmes.  

Je zingt lied Jimba zingen en kiest een ritme dat je speelt.    

Je kunt kiezen uit 4 ritme.  

Je mag dus zelf weten welk ritme je speelt en hoe vaak je het 
speelt als je het lied Jimba zingt.  
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Jimba en 4 ritmes.  
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Wat doe je met je verstand?  
We gaan NADENKEN over PULS en 
Ritme. 
Puls is als de klok.  

Of als je hartslag.  

Dat is ook een beat.  

 

Ritme zijn de ritmenoten van het lied.  
Er zijn vaak evenveel ritmenoten als er lettergrepen zijn.  

Spel 
Jij speelt de puls van jimba in de zij van een ander kind en 
dat andere kind speelt het ritme van jimba op jouw 

schouders. En omgekeerd. De Puls is telkens 4 tellen.  

Vraag 
Wanneer zijn de puls en het ritme precies gelijk in het lied 
Jimba? Dus dezelfde ritmenoten?  

Kijk op de volgende bladzijde…    
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In maat 1 en maat 3 zijn puls en ritme hetzelfde.  
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3. MAAK JE EIGEN INSTRUMENT  
Wat doen we met onze handen?   

Een instrument bouwen  
WAT HEB JE DAAR VOOR NODIG?  
Het instrument bouwpakket bestaat uit 4 onderdelen:  
 

1.  EEN PLANKJE – DEKSEL – KARTON ALS BEGIN  
2. EEN PLASTIC FLESJE (MET STEENTJES OF RIJST ERIN)  
    EEN Blikje, EEN BEKER. ALLES IS GOED BEHALVE GLAS 
3. TWEE GROTE ELASTIEKEN 
4. TWEE STOKKEN OF GROTE POTLODEN  
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Wat doen we met onze stem en 
handen en onze hoofd tegelijk?   

ZINGEN en SPELEN en IMPROVISEREN  
We zingen het lied ‘Ons eigen instrument’.  

We hebben 4 tellen om te 
improviseren en 4 tellen om te 
zingen.    
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Wat doen we met onze handen? 
We SPELEN en IMPROVISEREN met 
het NU-BEN-JIJ spel.  
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Welke ritmenoten spelen we?   

de kwartnoot – ta  

 

2 achtste noten – titi  
 

Achim, onze muzikant, improviseert met deze twee ritmenoten 
en componeert daarmee 4 ritmes. 

 

 

 

 

compositie 

van Achim 

 SPEEL deze ritmes van Achim.  

Opdracht  

Speel deze 4 ritmes met kwart en achtste ritmenoten.   

Stap 1.  Wie speelt er allemaal? Alleen of met een groep?  

Stap 2. Wat heb je nodig als je gaat spelen? Een Beat! Tempo.  

  - Zoek op YouTube: hiphop drum beat bpm 120.   

   - Luister naar de beat en speel mee. Is het tempo goed?  

Stap 3. Intellen zodat iedereen tegelijk begint.  
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1   2   |  1 2 3 4  en speel de vier ritmes: 
Met bodypercussie. Met je eigen instrument. Met stokken.  

Wij gaan muzieknoten schrijven! 

We gaan componeren.  
Opdracht  

Schrijf 4 ritmes op met de ritmenoten: ta en titi?   
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We gaan onze ritmes spelen.  
Stap 1.  Wie speelt er allemaal? We spelen allemaal onze eigen
    ritmes tegelijk.   

Stap 2. Wat heb je nodig als je gaat spelen? Een Beat! Tempo.  

  - Zoek op YouTube: hiphop drum beat bpm 120.   

   - Luister naar de beat. Is het tempo goed?  

Stap 3. Intellen zodat iedereen tegelijk begint.  

1   2   |  1 2 3 4 | speel de vier ritmes: 
Speel met: bodypercussie, op je eigen instrument of alleen met 
(drum-) stokken. Speel elk ritme 4x na elkaar.  

Let op! we hebben allemaal onze eigen ritmes gespeeld. 

Kies 1 ritme wat je het beste vindt klinken en dat spelen we nog 
een keer allemaal tegelijk. Denk na HOE je het spleet met 
bodypercussie? Klappen – op je benen – op je borst - … ?  

Luister naar elkaar als je speelt. Wie spelen allemaal 

hetzelfde ritme als jij?  

Onderzoek of je hetzelfde ritme hebt opgeschreven als 

de anderen waarvan het ritme hetzelfde klinkt.  
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Nieuwe ritmenoot 
Achim heeft een nieuwe ritmenoot voor jullie!  

TIKKETAKKE of 4 zestiende ritmenoten  

In de fruittaal is het: sinaasappel (tel de lettergrepen).  

Oefeningen 

Ritmespel met ritmetaal 

Als je 1 vinger opsteekt rapt de klas de ritmetaal: ta ta ta ta 

Als je 2 vingers opsteekt rapt de klas de ritmetaal: titi titi titi titi 

Als je 4 vingers opsteekt rapt de klas de ritmetaal: tikketakke   

Aftellen  1   2   |  1 2 3 4 |  

Ritmespel met ritmenoten 

Als je 1 vinger opsteekt speelt de klas de kwartnoten.   

Als je 2 vingers opsteekt speelt de klas de achtste noten.   

Als je 4 vingers opsteekt speelt de klas de zestiende noten.   
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 4. DE BEKERSONG   

Wat doen we met 
onze stem en handen?   
Ons instrument is een beker. Daar gaan we mee spelen en met 
onze stem zingen we de bekersong.  

We gaan voor de bekersong weer 4 ritmes spelen.  

Oefeningen 

Oefen eerst de ritmetaal (ta titi) en daarna de ritmenoten 
met BP. Speel daarna de ritmenoten met een beker als 
instrument.  

Deel A  
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We ZINGEN de Bekersong die bestaat uit 3 delen:  
Deel A zijn de 4 ritmes die kun je:  

- met de stem uitvoeren in de ritmetaal (ta titi).  
- met bodypercussie uitvoeren speel de ritmenoten.  
- met handen en de beker uitvoeren met ritmenoten.  
 

Deel B is het eerste stuk van het lied dat je tegelijk speelt met  
de ritmes van deel A  

 
Deel C zing je alleen    

 

Opdracht  
Maak zelf een vorm van de bekersong? Waarmee wil je beginnen?  
Met deel A of misschien wel deel C en dat zing je niet maar dat ga  
je eerst rappen… ?  

Schrijf hier het Vormschema voor de presentatie.   
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Muziekwerkboek Groep 5 periode 1 

Wat hebben we geleerd? 
1. Kun je vertellen wat het verschil is tussen puls en ritme? 
   Kun je een puls spelen en het ritme spelen van Jimba?  
 
2.  Kun je een hiphop drum beat zoeken bij YouTube met een 
    aantal beats per minute (bpm).   
    Kun je de 4 ritmes spelen in canon in 2 en 4 groepen. 
 
3. Kun je met jouw groep in canon Jimba tweestemmig zingen 
    en tegelijk improviseren welke van de 4 ritmes spelen je speelt 
    met je eigen instrument of met bodypercussie? 
  
 
4. Kun je een eigen instrument maken? 
 
 

 

5. Kunnen we het lied ‘Ons eigen instrument’ zingen en in de   
    maten rust improviseren op ons eigen instrument of met 
    bodypercussie?  
    Kun je het nu-ben-jij spel improviseren en Gimmie one spelen?   

 

6. Kun je een ritme componeren van 1 maat met  kwart  
   en achtste noten?    
   Kun je je eigen ritme maat uitvoeren in canon? 

7. Kun je vertellen wat het verschil is 
   tussen kwart, achtste en   
   zestiende noten. Kun je die noten 
   spelen in een langzame puls? 
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8. Kun je de bekersong zingen, spelen en presenteren?  
   Kunnen jullie als groep de bekersong uitvoeren met eigen 
   vormschema  maken van deel A, deel B en deel C?  

 

Schrijf hier wat jij het 
leukste vond om te leren?  
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