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Lessenserie bij “Het best bewaarde geluid ter wereld” 
Een theatervoorstellen van Max Tak      

 
Groep 3 en 4 

 
 
Deze lessuggestie bereidt de kinderen voor op de voorstelling “Het best bewaarde geluid ter 
wereld” van Max Tak. De eigen groepsleerkracht gaat met de groep aan de slag tijdens twee 
(muziek)lessen.  
 
 
Domein weten: Geluid en toonhoogte 
Leerdoel: Kinderen leren via experimenten dat geluid uit trillingen bestaat en hoe de 
snelheid van de trilling de toonhoogte beïnvloed. 
 
Domein maken: Omgevingsgeluiden nabootsen 
Leerdoel: Kinderen proberen de klanken van de klas en school na te bootsen met 
(school)instrumenten, hun lijf en stem. 

 
 
Lespakket: 
 

• Uitgebreid lesplan voor twee samenhangende lessen, voorbereidend op de 
theatervoorstelling “Het best bewaarde geluid ter wereld”. 

• Overzicht benodigde materialen per opdracht 
• Printbare werkbladen  
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Groep 3/4 
Lessenserie bij “Het best bewaarde geluid ter wereld” 
 
Les 1: Wat is geluid precies?  
 

0-5 
 

Warming-up  

5-20 Wat is geluid?  
• experimenten trilling 
• experimenten hoog-

laag en hard-zacht 

Werkblad A 
(zie voor verdere 
benodigdheden per 
experiment Werkblad A) 

20-30 • Conclusies over 
geluid 

• filosofische discussie 

 

30-45 Emoties en geluid 
• Geluidenavontuur 
• Spelen met emoties 

 

 
Les 2: Het best bewaarde geluid van onze klas 
 

0-5 
 

Warming-up  

5-10 Horen: geluiden in het 
lokaal 

Werkblad B 

10-15 Horen: geluiden buiten het 
lokaal 

Werkblad B 

15-25 
 

Regen maken: hard - zacht  

25-40 Vang het geluid van je klas 
met je stem, lijf en/of 
instrumenten. Kunnen 
andere groepen raden wat 
het is? 

Schoolinstrumenten 
(melodisch en ritmisch) 

40-45 Het best bewaarde geluid Schoolinstrumenten 
(melodisch en ritmisch) 
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Groep 3/4 – Les 1 
Warming-up 
Voordat je aan de muziekles begint, is het fijn om het lichaam en de stemmen even los te 
maken. Dit doen we met een korte warming-up: 
 

• Schud je handen een voor een los. Eerst je linkerhand, dan je rechterhand. 
• Doe hetzelfde met je voeten en je onderbenen. Draai en schud ze lekker los.  
• Maak een brommergeluid met je mond en laat de kinderen meedoen. Geef met je 

hand de toonhoogte aan (hoeveel gas je geeft met de brommer). Lage toon = lage 
hand. Als je hand omhoog gaat, gaat ook de toon omhoog.  

• Dit dirigeren kun je ook door een leerling laten doen. 
• Maak je lijf nog wat losser; maak je even heeeeel groot en dan weer heeeel klein. Het 

is extra leuk als je ook je gezicht mee laat doen: wanneer je je helemaal groot maakt, 
maak dan ook grote ogen, open mond, steek je tong uit, doe maar gek. Heel klein: 
maak een muizengezichtje met samengeknepen mond en ogen. 

• Wissel groot en klein in steeds sneller tempo af.  
• Draai de schouders los, van voor naar achter en van achter naar voor.  
• Rek je uit alsof je net uit bed komt. 

Zo, de lijven en stemmen zijn lekker opgewarmd! 
 
Experimenten: Wat is geluid? 
Jullie hebben net met elkaar flink wat geluid gemaakt, maar wat is nou eigenlijk geluid? 
Om hier achter te komen, gaan jullie experimentjes doen. 
 
De volgende experimenten kun je klassikaal doen.  
Als ze leerlingen zelfstandig de opdracht kunnen lezen en uitvoeren, is het leuk om de 
experimenten in groepjes te doen.  
Je kunt hiervoor bijvoorbeeld vier plekken in klas inrichten en groepjes laten rouleren. Bij 
een grote groep zijn 4 plekken wellicht niet genoeg; je kunt ook elk experiment op 2 plekken 
laten klaarzetten zodat twee groepen tegelijk hetzelfde experiment doen.  
In werkblad A zie je de uitwerkingen van de experimenten en de vragen erbij. Deze kun je 
zelf als uitgangspunt nemen of printen en aan de leerlingen geven als werkblad. 
 

Experiment Benodigdheden 
De waterbak Doorzichtige bak met water 

Geluidsbron (een box) 
De trommel Trommel  

Stokje om mee te trommelen 
Rijst 
Veger en blik 

De liniaal Liniaal (eventueel twee) 
Tafel 
Eventueel: tape of klem 

Het elastiek Elastiek 
Stoel 
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Bespreek samen met je klas de conclusies na. 
Kom tot de volgende conclusies: 

- geluid is trilling 
- sneller trillen = hoger geluid 
- groter instrument = lager geluid 

 
Als je oordoppen indoet, hoor je toch niets. Hoe komt dat?  
Bespreek globaal de werking van het oor en trommelvlies.  
 
EXTRA Filosofie: Wat denk jij… 
Als de telefoon gaat in een verlaten huis en er is niemand in de buurt, geen mens of dier, om 
het te horen… is er dan wel geluid? 
 
Geluidenavontuur 
Allemaal leuk en aardig, maar geluid is natuurlijk meer dan alleen trilling. Want geluid maakt 
van alles los. Zo kan je bang worden van een bepaald geluid. Of juist heel vrolijk.  
Hebben de kinderen hier voorbeelden van? Waar worden zij een beetje bang van? 
 
Verzin een avontuur van ongeveer 5 minuten. Aan het verhaal voeg je geluiden toe. Als je 
het hebt over de wind die waait, doe je het geluid na. Als er een klein muisje piept, maak je 
echt een piepend geluid. De kinderen doen elk geluid dat je maakt na. 
Je kunt de geluiden koppelen aan de vijf basisgeluiden van ZangExpress.  
TIPS: 

- Om veilig de stem op te warmen, is het verstandig de geluiden op te bouwen van lief 
naar juichen, dus van zacht naar heftiger.  
Waarom? Om dezelfde reden dat je bij sport niet je opwarming begint met een 
keiharde sprint. Het is beter de spieren langzaam en rustig warm te maken. 

- Maak “glijdende geluiden”, oftewel geluiden die van laag naar hoog en andersom 
gaan. Met een sirene gaat dat automatisch.  
Waarom? Om zo de kinderen onbewust hun bereik te laten verkennen en gebruiken.  

- Maak een spannend verhaal, met een kop en een staart. Je verhaal mag echter wel 
volkomen raar zijn! 
Waarom? Wanneer je je inleeft in een situatie, gaan je strottenhoofd en stembanden 
min of meer automatisch in de juiste stand. Je denkt er niet over na, je lijf weet 
precies wat het moet doen. Zo oefen je op natuurlijke manier verschillende 
stemtechnieken. 

 

     
Lief 

zacht 
zwoel 

Sirene 
deftige dame 

vuurpijl 

De Snik 
“Oh nee!” 

teleurgesteld 

De Heks 
“Nènènènè” 

nasaal 

Juichen 
open en blij 

“”Hee!” “Yeah!” 
 



 

 
www.zangexpress.nl © ZangExpress 2020 

 
 

Klank en emoties 
Kies een eenvoudig, kort liedje uit dat iedereen kent. Misschien hebben jullie een 
“klassieker” op jullie school. Anders kun je bijvoorbeeld Slaap kindje, slaap gebruiken. 
 
Zing het lied eerst eens “normaal” 
Kies 3 emoties uit. Zing het lied nog drie keer, maar dan steeds in een andere emotie. Hoe 
klinkt het nu? Wat merk je? Wat voel je? 
 
Laat verschillende teksten eens uitspreken of zingen met verschillende emoties. De kinderen 
kunnen zelf kiezen welke emotie ze vinden passen bij de zin. Experimenteer maar eens; 
verschillende klanken hebben verschillende effecten of hoe de zin overkomt. 
 
Voorbeelden van zinnen: 

- ik ben hier helemaal alleen 
- de juf is ziek 
- Ik ga morgen met mijn broertje naar mijn oma 

 
Groep 3/4 -  Les 2 
 
Vorige les heb je ontdekt wat geluid is. Ook heb je onderzocht wat geluid voor emoties los 
kan maken. 
Deze les ga je op zoek naar het geluid van jouw klas of school! 
 
 
De klas doet onderzoek naar de geluiden in en buiten de klas.  

1. Welke geluiden er allemaal zijn binnen het lokaal? Laat de kinderen een minuut goed 
luisteren en opschrijven / tekenen wat ze horen in het lokaal. Gebruik als je wil 
werkblad B 

 
Denk aan: een klok die tikt, een suizende verwarming, iemand die hikt etc. 
 

2. Nu focus je op de geluiden die buiten het lokaal zijn. Het helpt het om de ogen dicht te 
doen.  

Denk aan: De suizende wind, de regen die tikt, een auto die voorbij rijdt. 
 
Kun je geluiden ook omschrijven en ordenen? Door te omschrijven hoe het geluid klinkt, kort 
of lang, of hoog of laag, sissend of boemelend wat is het geluid? Prettig of luid?  
Ga nader in op harde en zachte klanken aan de hand van deze oefening over regen: 
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Maak het geluid van regen met je lichaam. Regen is soms superlicht en soms komt het met 
bakken uit de hemel. Maak met elkaar dat onderscheid. Je kunt het bijvoorbeeld zo 
opbouwen: 

- zeer lichte regen: wrijf met je handen over elkaar 
- lichte regen: knip met je vingers. Vinden kinderen dit moeilijk? Laat danje wijsvingers 

van elkaar glijden en op je bovenbeen landen. 
- matige regen: trommel met je vlakke handen op je bovenbenen 
- stevige regen: trommel harder met je handen op je bovenbenen 
- Stortregen: trappel met je voeten op de grond 

 
Geluiden in de klas verklanken 
Nodig: 
Schoolinstrumenten (ritmisch en melodisch) 
 

- Kies met elkaar een aantal geluiden uit van binnen de klas en buiten de klas.  
- Deze klanken ga je proberen na te bootsen met behulp van de instrumenten die je 

beschikbaar hebt. Je hebt natuurlijk ook nog een heel belangrijk instrument, buiten 
de schoolinstrumenten: je stem en je lijf!  

 
- Verdeel de gekozen geluiden over groepjes in de klas. Zij mogen met behulp van 

instrumenten en/of hun lijf zo goed mogelijk het geluid verklanken. 
 

- Presenteer de resultaten aan elkaar. Herkennen ze de geluiden van de klas? 
 
Het best bewaarde geluid 
Wat vind de klas nou het allermooiste, grappigste of spannendste geluid? Wat is HET geluid 
van jullie klas? Bepaal samen wat het best bewaarde geluid van jullie klas is!  
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Werkblad A: experimenten met geluid 
 
 
Experiment 1: De waterbak 
 
Wat heb je nodig?  
Bak met water  
Een geluidsbron, bijvoorbeeld een boxje 
 
Hoe voer je het uit? 

• Zorg ervoor het water in de bak helemaal stil staat wanneer je aan dit 
experiment begint.  

• Zet naast de bak met water een box.  
• Speel muziek af via de box.  

 
 

1. Wat zie je?  
 

Ik zie………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

• Zet nu de muziek wat harder.  
 

2. Verandert er iets aan wat je ziet?  
 

Ik zie………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Wat is je conclusie? 

 

Als je geluid afspeelt, gaat het water …………………………………….………………………… 

Harder geluid zorgt voor …………………………………….…………………………………………… 
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Experiment 2: De trommel 
 
Wat heb je nodig?  
Trommel  
Rijst  
Een stokje om mee te trommelen 
Veger en blik 
 
Hoe voer je het uit? 

• Er ligt rijst op de trommel. Jij gaat met een stokje op het vel van de 
trommel slaan.  

• De eerste keer sla je zo zachtjes als je kunt. 
 
 
Wat gebeurt er met de rijst? 
 
…………………………………….………………………………………………………………………………….… 
 

• Sla nog eens met het stokje, maar dan iets harder. 
 
Wat gebeurt er nu met de rijst? 
 
…………………………………….………………………………………………………………………………….… 
 
Hoe komt dit, denk je? 
 
…………………………………….………………………………………………………………………………….… 
 
Veeg de rijst die naast de trommel is gevallen op en (als het schoon genoeg is) leg je het 
terug op de trommel. 
 

Wat is je conclusie? 

 

Hoe harder je op de trommel slaat, hoe meer/ minder de rijst danst. 

De rijst danst, omdat 

…………………………………….………………………………………………………………………… 
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Experiment 3: De liniaal 
 
Wat heb je nodig?  
Liniaal 
Tafel 
 
Hoe voer je het uit? 

• Leg een liniaal op tafel en laat deze 10 cm uitsteken. 
• Houd het stuk liniaal op tafel goed vast.  

(eventueel kan je juf of meester de liniaal stevig vastzetten met een klem 
of tape) 

 
• Trek zachtjes aan het uiteinde van het stuk liniaal dat over de rand hangt 

en laat dan los. Teken hieronder wat je ziet in het eerste vakje. 
• Trek nu voorzichtig wat harder aan de liniaal. Teken wat je nu ziet in het 

tweede vakje. Klonk het de eerste en tweede keer ook anders? 
 
Wat zie je als je zachtjes 
aan de liniaal trekt? 

Wat zie je als je hard aan 
de liniaal trekt? 

Wat hoor je? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachtjes trekken: 
 
 
 
 
Hard trekken: 
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Laat de liniaal nu 20 cm uitsteken over de tafel. Doe hetzelfde als net.  
Wat zie je nu? En wat hoor je nu? 
 
Wat zie je als je zachtjes 
aan de liniaal trekt? 

Wat zie je als je hard aan 
de liniaal trekt? 

Wat hoor je? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachtjes trekken: 
 
 
 
 
Hard trekken: 
 
 

 
 
 

Wat is je conclusie? 
 
Als mijn liniaal verder uitsteekt, dan zwiept hij meer / minder heen en 
weer. 

 
Wanneer klinkt het geluid van de liniaal hoger? Bij de korte / lange 
liniaal. 
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Experiment 4: Het elastiek 
 
Wat heb je nodig?  
Elastiek 
Stoel 
 
Hoe voer je het uit? 

• Doe een elastiek om de poot van een stoel.  
• Ga zelf op de stoel zitten. 
• Trek het elastiek een beetje strak met je linker wijsvinger.  
• Met je rechter wijsvinger bespeel je het elastiek alsof het de snaar van 

een gitaar is. 
 
Wat zie je? 

Ik zie………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat hoor je? 

Ik hoor……………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Trek nu wat harder met je linker wijsvinger zodat het elastiek langer en 

strakker wordt.  
• Speel met je rechter wijsvinger nog eens op het elastiek. 

 

Trilt het elastiek nu sneller of langzamer? ………………………………………… 

Is de klank nu hoger of lager? ………………………………………… 

Uitdaging: 
Speel er maar eens mee; maak het elastiek langer en korter terwijl je speelt. 
Lukt het je om Vader Jakob te spelen op het elastiek? 
 

 
Wat is je conclusie? 

 
Als je elastiek strak gespannen is, trilt hij langzaam / snel. 
 
Hoe sneller het elastiek trilt, hoe hoger / lager de klank. 
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Werkblad B - Geluiden in en om de klas 
 
Luister eens heel goed naar de geluiden in de klas. Wat hoor je allemaal?  
Schrijf of teken hieronder wat je allemaal hoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luister nu eens heel goed naar de geluiden buiten de klas. Misschien hoor je 
iemand op de gang of buiten? Hoor je de weg of de natuur? 
 
 


