
 

 

 

 
Geachte Leerkracht,  
 

 
hieronder staan de instructies die horen bij VIDEO 3 van RAAK! 
https://youtu.be/dwpXFUNcZq4 
 

Het is heel prettig wanneer iedere leerkracht die RAAK! behandeld wat tijd kan steken in de 
opdrachten die langskomen tijdens de video’s.  
 

 
OPDRACHT: 
 
In de vorige video (en les) is via lootjes bepaald welke leerlingen een van de 5 RAAK! 

instrumenten gaan bouwen. Hieronder staat bij iedere groep vermeld welk ritme zij gaan leren 
spelen. Via de educatieve video legt Theo nauwkeurig uit hoe dit moet.  
 
 

Groep nr 1 = Emmer met houten pollepel 
Er zijn 4 tellen in de maat. Met de pollepel spelen we alleen op de tellen 2 en 4.  
De 1 en 3 zijn dus rusten en mogen in ons hoofd meegeteld worden. Oefen dit in verschillende 
tempi. De andere groepen zouden dit ritme ook mee kunnen spelen als oefening.  

 
 
Groep nr 2 = Snaredrum maken van snoeptrommel 
We spelen hier een strak ritme van 4 dezelfde lettergrepen. Je kunt zoals de video al 

aangeeft bijvoorbeeld de woorden Sinaasappel of Pannenkoeken gebruiken. Iedere 
lettergreep is 1 tik. We spelen met de stokjes om en om, dus:  
Rechts Links Rechts Links – Si Naas Ap Pel  

Probeer dit ook in verschillende tempi te oefenen. De andere groepen kunnen dit ritme ook 
meespelen met hun handen op de tafel.  
 
Groep nr 3 = Shakers maken van petfles + rijst (verschillende formaten en hoeveelheden 

rijst zorgt voor variatie) 
Dit ritme is exact hetzelfde als bij groep 2. Let op: de techniek is wel anders, omdat we van 
Voor naar Achter moeten schudden. Probeer dit zo strak mogelijk in de maat te doen.  
 

 
 
 
Groep nr 4 = Tamborim maken met de deksel van n plastic bakje + theelepel 

We spelen hier telkens NA de tel. Dit is best wel lastig, dus mocht dit echt niet lukken speel 
dan aub OP iedere tel (= EEN, TWEE, DRIE, VIER in de maat).  
Degenen die het aandurven zouden het dus als volgt kunnen aanpakken:  

- Gebruik de woorden: een UHHH, twee UHHH, drie UHHH, vier UHHH waarbij je dus op 
iedere UHHH speelt.  
- Je zou ook in plaats van bovenstaande de APPEL kunnen inzetten. Dan moet je wel oppassen 
dat de AP- dan een rust is en niet gespeeld wordt. We krijgen dan:  

ap – PEL, ap – PEL, ap – PEL, ap – PEL 
 
Groep nr 5 = Agogo bells maken van 2 verschillende formaten conservenblikken 

https://youtu.be/dwpXFUNcZq4


 

 

Hier zijn eigenlijk 2 ritmes voorgespeeld in de video. De eerste is echt pittig, die zouden we 

als volgt in lettergrepen kunnen instuderen (iedere tik is een lettergreep):  
- IK, VOEL-ME-GOED, WANT-IK-SPEEL, OP-MIJN, GO-GO-BELL (en dit herhalend) 
- TIK, TIK, BOEM, BOEM, ZO-GAAT, DE, SAM-BA (en dit ook herhalend) 
 

 Gebruik onderstaande link om op deze muziek mee te spelen met de ritmes die jullie  
       hebben ingestudeerd. 
      

 Soul Bossa 
 https://www.youtube.com/watch?v=kSmcE-HZ5Iw 

 
Vervolg: 

We zien jullie graag op ons concert! En vergeet jullie instrumentjes niet mee te nemen.  
 
We hopen dat jullie klas weer veel plezier beleeft aan deze tweede video, 
 

 
Bart de Rijk & Vincent Houdijk  
RAAK! 

https://www.youtube.com/watch?v=kSmcE-HZ5Iw

