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Beschrijving voor de leider/ouder 
 
De opdrachten zijn verdeeld in een moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad 
kan worden bepaald door leider/ouder en kind. De voorgegeven 
moeilijkheidsgraad betekent niet dat een opdracht uit de laagdrempelige kolom 
niet geschikt is voor hogere klassen. Bij sommige opdrachten staat nog een 
eventuele extra stap die de leerling kan ondernemen om de opdracht uit te 
breiden.  
 
Wanneer een kind al redelijk zelfstandig is, kunnen deze opdrachten zonder 
uitleg gegeven worden en zelf worden uitgekozen.  

• Aangeraden wordt om even van tevoren de opdracht te lezen, zodat er 
hulp kan worden gegeven wanneer dat wordt gevraagd.  

• Ook is er aandacht gebaad bij het gebruik van internet. Zorg ervoor dat 
het kind verantwoordelijk met zijn eigen internetgebruik omgaat.  

 
Om de voortgang bij te houden kan er eventueel gebruik gemaakt worden van 
volgend figuur:  
 

 
De voortgang van : (naam)……………………………………………………………………. 

 

Week 
of dag 

Naam  
opdracht 

Tijd 
besteed 

Wat heb ik geleerd? Wat vond ik 
moeilijk of  

juist makkelijk? 
Maandag 
Voorbeeld 

Top 5 liedjes 
om te zingen 

 

30 
minuten 

Ik kwam bij een heel nieuw 
liedje uit dat ik nu graag 

zelf wil leren zingen.  

Ik heb er lang over 
gedaan om dingen te 

zoeken op het 
internet.  

Dinsdag  
 

   

Woensdag  
 

   

Donderdag  
 

   

Vrijdag  
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Beschrijving voor de leerling 
 

“ LEES DIT VOORDAT JE AAN DE SLAG GAAT! “ 
 
Hieronder vind je een heel aantal opdrachten die te maken hebben met muziek. 

De opdrachten zijn erg verschillend. Jijzelf bent vrij om zelf te kiezen wat je 

wilt doen.  
 

Kijk of je per dag/week (overleg met je leider/ouder) zeker 1 opdracht kan 
doen en schrijf deze op.  
 
Wanneer je aan de slag gaat met de opdrachten, zorg ervoor dat je een 

schriftje erbij pakt om alles op te schrijven. Schrijf ook in je schrift welke 
opdracht je doet en schrijf de datum erbij.  
 
Vergeet niet erbij te schrijven met welke opdracht je bezig bent. 
 
Tips: 

• Niets is fout! Probeer van alles uit en ga op eigen onderzoek uit! 
 

• Lees de opdracht van tevoren HEEL goed door en probeer dan stap voor 
stap de opdracht te doen. 
 

• Draag een koptelefoon! (zo heeft niemand last van het geluid) 
 

•  Probeer het eerst alleen, vraag pas hulp als je er zelf niet meer uit komt. 
 

• Als je een opdracht twee keer wilt doen, kan dat natuurlijk.  
Jijzelf bent vrij  
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*  Zeer laagdrempelig  
 

Opdracht Top 5 leukste liedjes 
 
Stap 1:  
Schrijf uit je hoofd de leukste liedjes op die je kent. Probeer er zoveel mogelijk 
op te schrijven.  

(pas als je het niet meer weet, gebruik je YouTube) 
 
Stap 2: 
Maak een top-5 lijstje van de liedjes die jij het allerleukst vindt.  
 
Stap 3: 
Luister deze achter elkaar en probeer mee te zingen! 
(zet je koptelefoon op als je er eentje hebt)  

 

 

Opdracht Top 5 liedjes om te zingen 
 
Stap 1:  
Schrijf uit je hoofd zoveel mogelijk liedjes op die jij nog graag wilt leren zingen 
Let op: Dit zijn liedjes die je nog niet goed kent! 

(pas als je het niet meer weet, gebruik je YouTube) 
 
Stap 2: 
Maak een top-5 lijstje van die liedjes die je het liefst wilt leren zingen.  
 
Stap 3: 
Zoek jouw liedje op YouTube en probeer deze mee te zingen.  
 
Stap 4: 
Wanneer je al een beetje kan meezingen, kijk of er een karaoke-versie van 
jouw liedje is en oefen met de karaoke mee.  
Om dit te vinden, typ je achter jouw liedje op YouTube: karaoke 
 
Stap 5: 
(eventueel)  
Geef een optreden voor je familie of vrienden! 
Of via skype/videobellen voor je oma/opa, oom/tante, vriend/vriendin 
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Opdracht Tekenen muziekuitvinding 
 
Stap 1:  
Bedenk in je hoofd een fantasie-instrument of een nieuwe (muzikale) 
uitvinding.  
 
Stap 2: 
Teken deze fantastische uitvinding op papier. 
 
Stap 3: 
(eventueel) 

Schrijf de handleiding erbij hoe je het moet gebruiken.  
 

 
 

Opdracht Luisteren naar buitengeluiden 
 
Stap 1:  
Ga naar buiten in je tuin/balkon en ben muisstil.  
 
Stap 2: 
Luister aandachtig naar alles wat je hoort.  
 
Stap 3: 
Schrijf zoveel mogelijk geluiden op die je hoort en waar het geluid vandaan 
komt.  
 
Wat vind je het mooiste geluid?  
 
Stap 4 
(eventueel) 

Doe ditzelfde voor binnen.  
Schrijf alle geluiden op die je binnenshuis hoort.   
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Opdracht Belletje interview  
Stap 1:  
Bel je oma of opa (of een ander familielid) op en vraag of zij even tijd hebben 
om te bellen. 
 
Stap 2: 
Vraag hoe zij vroeger muziek luisterden.  
 
Stel zelf vragen op die je wilt stellen.  
 
Voorbeeldvragen: 

- Op welke manier luisterde u vroeger muziek? (radio/grammofoon) 
- Naar welke muziek luisterde u vroeger? 
- Naar welke soort muziek luisterde u? 
- Wat zijn uw favoriete artiesten/bands/componisten?  
- Wat is uw favoriete liedje?  

 
Stap 3: 
Vertel ook hoe jij muziek luistert en naar welke muziek jij luistert.  
 
Stap 4:  
(eventueel) 
Studeer het favoriete liedje in van je opa/oma in en verras hun aan de 
telefoon.  
(zie opdracht Belletje voorspelen) 
 

 
 

Opdracht geboortejaarsliedje  
 
Stap 1:  
Zoek liedjes op uit jouw geboortejaar.  
 
Stap 2: 
Ga op zoek naar het leukste en het stomste liedje. 
Bedenk erbij waarom je dit nu leuk of juist stom vindt en schrijf dit op.  
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Opdracht schutkoker maken 
 

 
Stap 1:  
Zoek een paar lege wc-rollen en materiaal om erin te doen.  
Dit kan van alles zijn!  
Bijvoorbeeld: rijst/macaroni/pasta/steentjes/papiersnippers 
 
Stap 2: 
Plak een kant dicht met papier/plakband. 

Doe per schudkoker een ander materiaal erin. 
Plak de andere kant ook dicht! 
 
Hoor je het verschil? 
 
Stap 3: 
Versier je eigen schutkoker! 
 

 

Opdracht glasmuziek 
 

 
Wijnglas 
Stap 1:  
Vul een glaasje met een dunne rand met water. 
Liefst een wijnglas, maar BEN VOORZICHTIG! 
 
Stap 2: 
Maak nu een vinger nat en wrijf over de rand.  
Probeer zo geluid te maken.  
 
Bierfles 
Stap 1: 
Ga nu op zoek naar een bierflesje of een ander glazen flesje.  
Vul deze met water, maar niet helemaal vol! 

 
Stap 2: 
Probeer nu je lippen te tuiten, tegen het flesje te houden en te blazen.  
Probeer er geluid uit te krijgen! 
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Koffiemok 
Stap 1: 
Verzamel vier verschillende koffiemokken in huis en zet ze op een rij op tafel. 
 
Stap 2: 
Pak een theelepeltje en speel een melodietje op de verschillende mokjes.  

- Hoor je dat de verschillende mokjes ook allemaal een ander geluid 
hebben? 

 
Stap 3: 
(eventueel) 

Deze opdracht kan ook met bierflesjes. De verschillende bierflesjes worden 
met verschillende hoeveelheden water gevuld, zodat ze allemaal een 
verschillende toon krijgen.  
Speel nu een melodietje met de lepel.  
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**  Laagdrempelig  
 

Opdracht Belletje voorspelen 
 

 
Stap 1:  
Studeer een liedje in dat jij goed kan voorspelen  
(zingen/spelen/fluiten/vertellen). 
 
Als je dit niet zo leuk vindt, kan je bijvoorbeeld ook een verhaaltje/versje 
voorlezen of iets anders voordragen wat jij mooi vindt en goed kan.  
 
Stap 2: 
Bel je oma of opa (of een ander familielid) op en vraag of zij even tijd hebben 
om te bellen. 
 
Stap 3: 
Vertel welk stukje je voor hun gaat spelen en verras hun met een prachtig 
stukje muziek (of iets anders) aan de telefoon.  
 

 

Opdracht Tekenen op muziek 
 
Stap 1:  
Zoek op YouTube ‘Spring’ van Vivaldi op. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0 

 
Stap 2: 
Dit stukje muziek gaat over de lente.  
 
Maak een tekening tijdens het luisteren.  
(probeer je potlood/pen te laten leiden door de muziek) 
 
Stap 3: 
(eventueel) 

Bekijk je tekening en verzin er een verhaaltje bij en schrijf dit op.  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
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Opdracht Luisteren klassieke muziek 
 

 
Stap 1:  
Luister naar de volgende stukjes muziek.  
Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=4rTjJUcJNAw 
Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=vMceJs-ZR2o 
Link 3: https://www.youtube.com/watch?v=R1GwvPzzK1k 

 
Stap 2: 
Beantwoord deze vragen bij elk stukje muziek. 

- Waar denk je dat dit stukje muziek over gaat en waarom? 
- Welk gevoel krijg je erbij? 
- Wat vind je er zelf van?  

 

 
 

Opdracht Luisteren filmmuziek 
 
Stap 1:  
Luister naar de volgende stukjes muziek.  
Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=xdYYN-4ttDg 
Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=enuOArEfqGo 
Link 3: https://www.youtube.com/watch?v=_9zLwhORWK0 

 
Stap 2: 
Beantwoord de vragen: 

- Waar denk je dat dit stukje muziek over gaat en waarom? 
- Welk gevoel krijg je erbij? 
- Wat vind je er zelf van?  

 
Stap 3: 
(eventueel) 

Extra vragen ***: 
- Kun je de instrumenten herkennen?  
- Schrijf zoveel mogelijk instrumenten op die je ziet en herkent.  
- Beschrijf de dirigent (diegene die voor het orkest staat). 

Wat doet de dirigent? Is hij rustig of juist wild?  
Wat voor gebaren maakt hij? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rTjJUcJNAw
https://www.youtube.com/watch?v=vMceJs-ZR2o
https://www.youtube.com/watch?v=R1GwvPzzK1k
https://www.youtube.com/watch?v=xdYYN-4ttDg
https://www.youtube.com/watch?v=enuOArEfqGo
https://www.youtube.com/watch?v=_9zLwhORWK0
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Opdracht componeren met Chrome MusicLab 
 
Stap 1:  
Ga naar de site van Chrome Music Lab.  
Typ dit in bij Google of klik op de link: 
https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

 
Stap 2: 
Maak een half uur lang muziek met MusicLab.  
Probeer alles van deze site eens uit. Er zijn heel veel verborgen geluiden die je 
kunt vinden! 
 
Let op: als je weg klikt, wordt er niet opgeslagen en ben je alles kwijt.  
 
Wat vind je het leukste?  
Kruis aan. 
 

 
 

 

  

https://musiclab.chromeexperiments.com/
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***  Uitdagend  
 

Opdracht Luisteren naar de boodschap 
 

Stap 1:  
Ga op zoek naar liedje dat jij leuk vindt.  
Dit kan op internet, maar dit kan bijvoorbeeld ook in een boek.  
 
Stap 2: 
Zoek zelf uit: 

- Waar gaat het liedje over?  
- Zit er een boodschap in het liedje en zo ja, welke? 
- Heeft de artiest dit ook zelf zo bedoeld?  

 
Stap 3: 
(eventueel) 

Zoek zelf uit of er andere versies zijn van dit liedje 
Misschien door iemand anders gespeeld? 

- Wat vind je van deze versies?  
- Welke vind jij de mooiste versie en waarom? 

 
 
 

Opdracht Luisteren zonder zang 
 
Stap 1:  
Zoek naar een lied zonder zang en beluister dit.  
 
Stap 2: 
Beantwoord de vragen en schrijf het antwoord op: 

- Op welke manier heb je dit gevonden?  
- Welke instrumenten hoor je? 
- Waar denk je dat dit stukje muziek over gaat en waarom? 
- Wat vind je er zelf van?  
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Opdracht Luisteren naar functie van muziek 
 

Stap 1: 
Bekijk het volgende filmpje over de functie van muziek. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mndDbN60Eiw 

 
Stap 2: 
Wat doet de muziek met het filmpje wat je ziet?  
 
Stap 3: 
Welke muziek past er het beste bij?  
Omschrijf deze muziek. 
 
Stap 4:  
Zoek een muziekstukje (geen popliedje) op dat past bij het filmpje.  
Laat deze muziek eens lopen en zet het filmpje aan zonder het geluid. 
 
Kun je ook een muziekstukje vinden dat de sfeer van het filmpje juist  
helemaal veranderd? 
Schrijf op wat je hebt gekozen.  
 

 

Opdracht Cupsong 
 

Stap 1: 
Pak een stevige plastic beker en ga zitten achter een tafel.  
 
Stap 2: 
Bekijk het filmpje en leer de cupsong.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yuiHFEfLvos&t=3s 

Of zoek op: Cup song leren 
 

 
Stap 3: 
(eventueel) 

Speel mee met het originele filmpje 
 
Stap 4:  
(eventueel) 

Welke geluiden kun je allemaal met deze beker maken?  
Kun je een eigen ritme bedenken met deze geluiden?  

https://www.youtube.com/watch?v=mndDbN60Eiw
https://www.youtube.com/watch?v=yuiHFEfLvos&t=3s
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Opdracht Ritmebouwstenen 
 
Stap 1:  
Bekijk de ritmebouwstenen en probeer ze alle vier te klappen.  
 
Stap 2: 
Schrijf hier twee ritmes uit van twee ritmebouwstenen lang.  
 
Voorbeeld:  

 
 
Nu zelf met alleen de noten:  
Probeer iets gaafs te maken met alle vier de bouwstenen.  

 
 
Stap 3: 
Verzin andere woorden bij de ritmes die je hebt opgeschreven en schrijf ze 
onder je eigen ritme. 
Let op de hoeveelheid lettergrepen in een woord  
 

Ritmebouwstenen: 
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Opdracht Bodypercussie  
 

Stap 1: 
In de volgende filmpjes wordt er bodypercussie voorgedaan. 
Bij bodypercussie, ook wel bodybeat genaamd, speel je een ritme op je 
lichaam. Je gebruikt je lichaam dus als instrument.  
 
Kijk op je deze kunt meespelen.  
Probeer net zolang te oefenen dat je ze uit je hoofd kunt spelen.  
Of zoek op YouTube: 1 Bodypercussie 1 
 
Bodyritme 1: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=791nmtL1EgI 

Bodyritme 2: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=63_4DKypBcg 

Bodyritme 3: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cOB0142-QgE 

 
Stap 2:  
Welke geluiden kan jij nog meer maken met je lichaam?  
Schrijf deze op.  
 
Stap 3: 
Maak een eigen bodyritme met de geluiden die je bij stap 2 hebt 
opgeschreven.  
 
Stap 4: 
(eventueel) 

Kijk of je dit lied kan meespelen en meezingen. Het gaat steeds sneller, dus 
het wordt ook steeds moeilijker! 
 
Bim bum biddy 
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=791nmtL1EgI
https://www.youtube.com/watch?v=63_4DKypBcg
https://www.youtube.com/watch?v=cOB0142-QgE
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
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****  Zeer uitdagend  
 

Opdracht eigen beat 
 
Stap 1:  

Zoek 5 voorwerpen in huis waar je muziek mee kan maken en leg deze op een 

tafel. Gebruik je fantasie! 
 
Stap 2: 
Bedenk een beat waarbij je alle 5 de voorwerpen kan gebruiken en oefen 
deze.  
Niet té hard!  
 
Stap 3: 
Oefen deze beat op muziek. Zorg dat je op de maat van de muziek speelt! 
Zie de link van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zZbM9n9j3_g 

 of zoek op YouTube: 100 BPM Simple Straight Beat 
Kan je het goed genoeg, ga door naar stap 4. 
 
Stap 4:  
Maak een filmpje waarbij je de beat op muziek speelt.  
  (vraag eventueel je ouder/broer/zus om te filmen) 
Let op: Alle 5 de voorwerpen en jijzelf moeten te zien zijn op het filmpje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zZbM9n9j3_g
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Opdracht muziekstijlen 
 
Stap 1:  
Kies een muziekstijl uit van het volgende lijstje en bekijk het filmpje. 
 
Blues: 
https://www.youtube.com/watch?v=oeKxx-2hmEE&feature=emb_logo 
Jazz:  
https://www.youtube.com/watch?v=bBx_A5de8bA&feature=emb_logo 
Rock:  
https://www.youtube.com/watch?v=K4kTdJz1ewI&feature=emb_logo 
Reggae: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mb4xwWa6xb8&feature=emb_logo 
Dance:  
https://www.youtube.com/watch?v=w13KOYfmdto&feature=emb_logo 
Hiphop:  
https://www.youtube.com/watch?v=aLoBuX6EP7E&feature=emb_logo 
 

Stap 2: 
Schrijf zoveel mogelijk informatie uit het filmpje op papier.  
 
Stap 3: 
Zoek een liedje op dat past bij jouw muziekstijl en schrijf op waarom dit liedje 
bij deze stijl hoort. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oeKxx-2hmEE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bBx_A5de8bA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K4kTdJz1ewI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Mb4xwWa6xb8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=w13KOYfmdto&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aLoBuX6EP7E&feature=emb_logo


 20 

Opdracht Noten leren  
 
Filmpjes die de notenbalk uitleggen: 
Deel 1 filmpje over de notenbalk 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LX8-5VXv73s 

Deel 2 filmpje over de notennamen 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=upsHB43NBI8 

 
Stap 1:  
Bekijk de filmpjes over de notenbalk en de notennamen.  
 
Stap 2: 
Teken een eigen G-sleutel! 
Voorbeeld:  

 
Nu zelf: 
Als je niet op dit papier kan tekenen, teken dan zelf 5 lijnen op papier.  
 

 
 
Stap 3: 
Vul de ontbrekende notennamen in op de stippellijntjes  
 
Noten op de notenbalk: 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LX8-5VXv73s
https://www.youtube.com/watch?v=upsHB43NBI8


 21 

Stap 4: 
(eventueel) 

Teken zelf een melodie op onderstaande notenbalk. 
Schrijf de open bolletjes, zoals hierboven geschreven, onder de genoteerde 
streepjes.  
 

 
 
 

 

Opdracht Knutsel een gitaar 
 

Stap 1: 
Verzamel: 

• Lijm 

• Schaar 

• Stevige elastiekjes  

• Voldoende karton (2 grote dozen) 

• Scherpte satéprikkers 

 
Ga naar https://www.oudersenzo.nl/knutselen-een-gitaar/ 

Daarop vind je het instructiefilmpje van hoe je je gitaar moet knutselen.  
Je vindt het filmpje ook op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=378&v=CHkDhC6vEJs&feature=emb_log
o 

 
Slablonen vind je op:  
Print deze uit! 
https://www.prittworld.co.za/content/dam/uac/pritt/master/downloads/Crafting%20Descr
iptions%20PDF/FINAL_Guitar_2.pdf 

 
Stap 2: 
Volg de instructies van het filmpje per stap. 
Vergeet niet om het filmpje op tijd stop te zetten! 
 

Stap 3: 
Versieren! 

https://www.oudersenzo.nl/knutselen-een-gitaar/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=378&v=CHkDhC6vEJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=378&v=CHkDhC6vEJs&feature=emb_logo
https://www.prittworld.co.za/content/dam/uac/pritt/master/downloads/Crafting%20Descriptions%20PDF/FINAL_Guitar_2.pdf
https://www.prittworld.co.za/content/dam/uac/pritt/master/downloads/Crafting%20Descriptions%20PDF/FINAL_Guitar_2.pdf
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Lijstje met leuke muzikale filmpjes  
spelen/zingen/bekijken/leren 
 

- SchoolTv-filmpjes over allerlei instrumenten 
Link: https://docs.google.com/document/d/1sDUJk62rNOYGi8iHUg3hPJO-
BiUYEHuwaEbIz5tdmLM/edit?fbclid=IwAR2r4bloQ8ZhT_R2CEq_-
M_bI9r9aspsHk6BCU6HjWqhOXJhcg-_p2FUKY4 
 

- Dagelijkse muzikale uitdagingen 
Link: https://www.youtube.com/channel/UCduTb5mwf7PcAh-uFGyK7-
g?fbclid=IwAR1yv5WqbIGRDsnRY3Q-gCth6Wkb4CDr-n8hUCoVA2UiIZHxcFWKD0s8JHY 
 

- Elke dag een stukje klassiek! 
Link: https://alledagenmuziek.com/ 
 

- Allerlei muzikale opdrachten  
Link: https://musiclessons.nl/ 
 

- Leuke verzameling muziekfilmpjes   
Link: http://www.muziekjufhelga.nl/filmpjes.htm 
 

- De gehele ‘Snapje?’-serie van Klokhuis 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=6pe5Z8fbgig&list=PLASUYC_gOJoEsJQ7we4HHEr6zf
eJMfKpk 
 

- De gehele ‘Dat kan toch anders-man’-serie van Klokhuis 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SW5yJbDX-
gc&list=PL7aI0JAEZmB6zsWMhOPyX1sB2JFjZ_NFC 

 
- Raad de hits 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=OcO557duWHQ&fbclid=IwAR0aJJWoi3QaUmqLpXD
mtDC2aW7CU9yeLB2ybmd66BxIvwOfnmGvMsXa8UI 

 
- Online gratis piano 

Link: https://www.musicca.com/piano 
 

- Deze site geeft veel opties om thuis te doen.  
Link: https://www.vls-cmhf.nl/muziekles-op-afstand-tijdens-de-
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