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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Ook wordt er Engels gesproken: Kun je volgen wat er verteld wordt?  Hoe heet de kat? 
2. Luister naar de muziek en de geluidseffecten. Wat hoor je allemaal? Welke instrumenten?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoe kun je aan muziek horen hoe de sfeer is? 
2. Wat zegt die oude mevrouw tegen het meisje?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Lees de tekst regel voor regel voor: De kinderen zeggen je na. Vertaal meteen even de tekst.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee in het 1e couplet, neuriën mee in het 2e en 
zingen mee in het 3e couplet. Daarna begint het lied weer van vooraf aan. Ze zingen dan gewoon mee. 
Wijs op de drie duiven onderaan en naast de tekst.  Bespreek de vorm van het lied: 2x Peace, 2x Joy, 2x 
Love en in het laatste stukje (3e keer Peace) wordt het zachter. (Fade-out) 
Laat ze nog een keer meezingen, maar tegelijkertijd ook luisteren naar de begeleiding. Vraag: Blijft die 
de hele tijd hetzelfde?  

Kern 2 
Doel: Zingen van een canon. 
Werkwijze: 

Verdeel de klas in 4 groepen. 

Groep: 6/7/8 
Thema: Kerstmis, vrede, spiritual  
Inhoud: Een leider gebaseerd op een spiritual, in canonvorm, met 
tegenstemmen en ritmes spelen op instrumenten. 
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In de eerste kolom staat het lied voor de 1e groep. In de 2e kolom voor groep: Eerst komt er een 
(gezongen) voorspel. Zij starten vooraan met het lied als groep 1 de eerste zin heeft gezongen. De 3e 
groep staat weer als de 2e een zin gezongen heeft en tenslotte start groep 4 als de 3e groep 1 zin 
gezongen heeft. Inmiddels is groep 1 toe aan het tweede couplet: Joy….enz. enz. 
Laat de speler een keer horen en elke groep zingt zachtjes mee wanneer ze aan de beurt zijn. Je kunt ze 
helpen door op tijd aan te wijzen als ze aan de beurt zijn.  
Ook nu zingen ze de vorm die ze in kern 1 geleerd hebben. Bij de 3e keer Peace voor de 1e groep gaat 
iedereen steeds zachter zingen. Jij geeft dat aan met je handen.  

Kern 3 
Doel: Spreekzinnen ritmisch uitspreken 
Werkwijze: 

Verdeel je klas weer in 4 groepen 
Groep 1 en 2 spreken de tekst in de blauwe blokjes, groep 3 en 4 die in de roze blokjes. 
Laat de speler horen, de kinderen lezen zacht mee. 
Laat de speler nog eens horen: De kinderen lezen hun eigen blokjes hardop mee, met expressie. 
Tel nu zelf af: One, two, three, four: Dan beginnen de kinderen met hun eigen spreektekst. 
Dit kunnen ze eventueel ook doen tijdens het voorspel van het lied (Witte duif). 
Maar ook kan een groepje dit zachtjes zeggen tijdens het hele lied, als ritmische begeleiding.  

Kern 4 
Doel: Lezen en spelen van ritmes. De beat en de afterbeat 
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen: De kinderen kijken naar de twee schoenen en de bolletjes erboven. 
De kinderen gaan staan: Zet de speler weer aan: Zij stappen op de maat mee: Linkervoet begint. Leg uit: 
Dit noemen ze de ‘beat’ van de muziek. 
Laat speler 2 horen: De kinderen kijken naar de handen en de groene bolletjes erboven: De eerste is 
grijs en wordt dus niet geklapt.  
Laat de speler nog eens horen: De kinderen klappen mee. Leg uit: Dit heet de ‘afterbeat’ van de muziek. 
Ze gaan weer staan: Tel zelf langzaam 1234 (in het Engels) af: De kinderen stappen op de beat en 
klappen tegelijkertijd de afterbeat. Voer het tempo op. Zet dan speler 3 aan en laat ze mee doen.  

Kern 5 
Doel: Ritmes spelen 
Werkwijze:  

Zet speler 1 aan en laat ze kijken naar de bolletjes. Dit ritme gaan ze daarna tikken op de knieën. 
Ritme 2 kennen ze al van de vorige kern, evenals ritme 3 en 4.  
Ritme 5 slaan ze op de tafelrand, rand van stoelzitting of op hun lichaam.  
Verdeel je klas in 4 groepen: Groep 3 krijgt ritme 3 en 4! 
Laat de 1e groep starten, dan komt de 2e groep erbij enz. (Stapelen) 
Tel dan een keer 1234 af en laat ze allemaal tegelijk starten. Geef een duidelijk teken wanneer de laatste 
keer komt en wanneer ze dan precies moeten stoppen.  

Kern 6 
Doel: De ritmes van Kern 5 spelen op instrumenten 
Werkwijze:  

Verdeel de instrumenten: De 3e groep wordt nog eens opgesplitst: De ene helft krijgt claves, de andere  
helft de triangel.  
Groep 2 kan klappen en/of beatring spelen. Groep 4 speelt trommel/djembé en/of buistrom.  
Laat elke groep eerst apart hun ritme spelen. 
Dan gaan we stapelen: 1e groep begint, 2e groep valt even later in, enz enz. 
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Dan tel jij 1234 af en begint de hele klas tegelijkertijd te spelen. Geef een duidelijk teken wanneer de 
laatste keer komt en wanneer ze dan precies moeten stoppen.  

Kern 7 
Doel: Kijken  en luisteren naar een professionele zanggroep die a-capella muziek zingt.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wie zingt de bas? (Man met de zwarte muts.) 
2. Wat doen ze allemaal met hun handen?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden. 
Suggestie: Kunnen ze zelf ook zo’n bandenspel doen? Eventueel ook bij het lied Peace? (De kinderen 
moeten daarop natuurlijk een tijdje oefenen, als thuisopdracht…. Zingen en handenspel samen gaat heel 
moeilijk, ook al lijkt dat op dit filmpje zo eenvoudig. In jouw klas: De ene groep zingt, de andere doet 
het spel…) 

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Een sequens zingen 
Werkwijze:  

Verdeel je klas weer in 4 groepen.  
Laat speler 1 horen: Elke groep krijgt een kleur, een woord. 
Laat ze met speler 1 oefenen.  
Gaat het goed? Vraag 4 of 8 vrijwilligers voor de klas. Zij gaan samen deze sequens zingen terwijl de 
rest van de klas het lied Peace zingt. Je kunt nog even oefenen met speler 2. 
Gaat het goed? probeer het nog eens met speler 3: Alleen nog een begeleiding. 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de sequens uitvoeren.  
Werkwijze: 

Leg uit m.b.v. het schema wat je ziet: De hele klas begint samen het 1e couplet te zingen: Peace in the 
world. Na dit couplet begint de canon: Groep 1 begint met Joy to the world, groep 2 valt in enz. 
Bij de 3e keer Peace voor de 1e groep gaat iedereen steeds zachter zingen. Jij geeft dat aan met je 
handen. 
Gaat dit goed? Dan kan het sequens-groepje uit kern 8 tijdens het eerste couplet hun sequens zingen. 
Gaat dit goed? Dan kan de hele klas de spreekzinnen uit kern 3 tijdens het voorspel roepen. Groep 1 en 
2  blauw, groep 3 en 4 roze. (Of jongens blauwe, meisjes roze)  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Het hele lied zingen in canon, waarbij de canon meteen al begint bij het 1e couplet.  
Kies een groepje en laat hen het ritmespel uit kern 5 of 6 spelen tijdens het lied. 
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Peace to the world
Peace to the world

Oh, let us sing
for peace in our world

Joy to the world
Joy to the world
Oh, let us sing

for Joy in our world

Love to the world
Love to the world

Oh, let us sing
for love in our world
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