
Meer muziekin Ravenna's klas Ritmiek
Stap 1 Leer de kinderen aan hoeveel 4/4 = 4 tellen in 1 maat 1-2-3-4

tellen een maat heeft

Stap 2 Leer de kinderen de noten aan Kwartnoot "Peer" 1 tel = 1 klap
Laat ze het eerst klappen en Achtste noot "Ap-pel" 1 tel = 2 klappen
tegelijk hardop zeggen, zodat Zestiende noot "Si-naas-ap-pel" 1 tel = 4 klappen
ze het beter kunnen onthouden Kwart rust "sssht" 1 tel niet klappen

Stap 3 Teken 1 maat op het bord van elke type noot en wijs aan wat ze  moeten klappen. 
Eerst op volgorde en  daarna kan je ze door elkaar gooien of  laat een leerling wijzen.

Stap 4 Teken 8 maten op het bord en geef een aantal leerlingen een beurt om een maat in te vullen.
Neem de 8 maten samen rustig door en speel het daarna samen op een iets hoger tempo.
Laat ze op een gegeven moment alleen klappen en de woorden in gedachte opzeggen.

Stap 5 Vraag de klas of ze gehoord hebben wat de ander doet. Wat valt ze op? Ging het gelijk? Of niet?
En zo niet, waardoor zou dat zijn? Hoe kunnen we dat oplossen? 
Herhaal daarna het stuk.

Stap 6 Maak groepjes en laat hen samen een stuk van 8 maten maken. Werk samen, 
Laat ze samen repeteren en geef ze aan waar ze op moeten letten: als een band

Sta open voor ideeën
van anderen
Rustig opbouwen
Zorg dat het tempo
voor iedereen
haalbaar is

Wanneer de leerlingen het durven, kun je ze het samen ook voor de klas Heb vooral veel plezier
laten uitvoeren  en probeer ook echt

te genieten



Stap 7 Plaats  verschillende noten in een maat en kijk of de leerlingen zo snel kunnen schakelen.
Ook hier kun je groepjes vormen net als bij Stap 6.

Stap 8 Deel de klas in twee groepen. 
Geef elke groep een ander partij en  kijk of ze door elkaar kunnen spelen. 
Lukt het? Maak dan drie groepen.


