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Lessuggestie:	  Supporters	  van	  schoon	  lied	  
	  

Speciaal	  voor	  het	  Supporters	  van	  schoon	  lied,	  hebben	  de	  trommelende	  Vuilnismannen	  Harrie	  
en	  Sjakie	  een	  videokit	  gemaakt	  van	  de	  vier	  beats	  die	  zij	  in	  het	  lied	  laten	  horen	  tijdens	  de	  RAP!	  
Deze	  videokit	  vind	  je	  terug	  in	  de	  123ZING	  Player.	  Zo	  kun	  je	  met	  elkaar	  het	  Supporters	  van	  
schoon	  lied	  begeleiden.	  

En	  niet	  alleen	  met	  de	  hele	  klas,	  wat	  dacht	  je	  van	  de	  hele	  school!	  Zet	  een	  actie	  op	  waarbij	  
zoveel	  mogelijk	  kinderen	  en	  volwassenen	  het	  lied	  zingen	  en	  begeleiden	  en	  upload	  je	  filmpje	  
op	  supportervanschoon.nl/scholenactie.	  Misschien	  wint	  jouw	  school	  dan	  wel	  die	  mooie	  prijs:	  
een	  schoolpleinoptreden	  van	  Fabiënne!	  

	  

TOELICHTING	  videokit	  	  

Gebruik	  de	  filmpjes	  in	  de	  klas	  en	  laat	  de	  kinderen	  meespelen.	  In	  minder	  dan	  10	  minuten	  
klinkt	  de	  beat	  al	  door	  de	  klas!	  

BEAT	  1:	  RUIM	  MAAR	  OP	  HÉ	  
Harrie	  speelt	  de	  beat	  voor	  op	  een	  kliko	  maar	  kan	  ook	  op	  een	  tafel.	  Voor	  als	  je	  nét	  geen	  kliko	  
bij	  de	  hand	  hebt.	  Wel	  een	  kliko?	  Eerst	  even	  checken	  of	  Sjakie	  er	  niet	  in	  zit	  voor	  je	  gaat	  
trommelen!	  

BEAT	  2:	  GOOI	  HET	  IN	  DE	  AFVALBAK	  
Verzamel	  voor	  deze	  beat	  lege	  blikjes	  en	  bakjes.	  Gebruik	  een	  pen	  als	  	   drumstok	  en	  spelen	  
maar.	  Het	  is	  ook	  leuk	  om	  te	  kijken	  waar	  je	  deze	  beat	  nog	  meer	  mee	  kunt	  maken.	  Wat	  dacht	  
je	  van	  je	  broodtrommel?	  Of	  je	  pennenblik?	  

BEAT	  3:	  RAAP	  HET	  OP,	  NEEM	  HET	  MEE,	  GOOI	  HET	  IN	  DE	  AFVALBAK	   	  
Maak	  de	  beat	  met	  een	  shaker	  of	  een	  leeg	  flesje	  gevuld	  met	  rijst.	  Geen	  shaker	  of	  rijst	  bij	  de	  
hand?	  Maak	  het	  geluid	  met	  je	  mond:	  tji-‐ki	  tji,	  tji-‐ki	  tji,	  tji-‐ki	  tji-‐ki	  tji-‐ki	  tji.	  En	  vergeet	  vooral	  
niet	  om	  ook	  even	  adem	  te	  halen	  tussendoor!	  

BEAT	  4:	  RUIM	  JE	  ROMMEL	  OP,	  DOE	  MAAR	  MEE	  
Sjakie	  gebruikt	  voor	  deze	  beat	  een	  lege	  emmer	  als	  trommel	  en	  een	  paar	  claves	  als	  stok.	  
Maar	  het	  kan	  ook	  met	  je	  tafel	  en	  je	  handen!	  
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DIDACTISCHE	  TIPS	  BIJ	  DE	  SUPPORTERS	  VAN	  SCHOON-‐BEATS:	  

MET	  DE	  KLAS	  

-‐ Leer	  de	  hele	  klas	  alle	  beats	  aan.	  Laat	  ze	  goed	  kijken,	  luisteren	  en	  meedoen	  met	  
Harrie	  en	  Sjakie	  en	  oefen	  daarna	  zonder	  de	  filmpjes.	  Tel	  af	  (1,	  2,	  3,	  4)	  en	  zet	  in	  op	  
GELIJK	  spelen.	  Spreek	  een	  duidelijk	  stopteken	  af.	  

-‐ De	  beats	  kunnen	  worden	  gespeeld	  terwijl	  de	  tekst	  wordt	  gesproken,	  maar	  zonder	  
tekst	  is	  natuurlijk	  veel	  spannender	  en	  uitdagender!	  Leer	  dus	  eerst	  goed	  de	  tekst,	  
voeg	  dan	  het	  ritme	  toe	  en	  eindig	  zonder	  woorden.	  

-‐ Als	  alle	  ritmes	  zijn	  aangeleerd,	  verdeel	  je	  de	  klas	  in	  2,	  3	  of	  4	  groepen.	  Iedere	  groep	  
krijgt	  zijn	  eigen	  beat.	  Als	  het	  goed	  gaat,	  maak	  je	  gelijk	  vier	  groepen.	  Vinden	  de	  
kinderen	  het	  nog	  lastig,	  begin	  dan	  eerst	  met	  twee	  groepen.	  

-‐ Oefen	  de	  beats	  met	  iedere	  groep	  afzonderlijk.	  Geef	  de	  andere	  groepen	  de	  opdracht	  
goed	  te	  luisteren	  of	  het	  gelijk	  gaat	  en	  bespreek.	  

-‐ Als	  iedere	  groep	  het	  ritme	  heeft	  geoefend	  en	  het	  klinkt	  goed,	  zet	  je	  1	  voor	  1	  een	  
groep	  aan	  tot	  de	  hele	  klas	  speelt.	  VERRASSEND:	  zet	  ook	  eens	  groepen	  uit,	  zodat	  een	  
andere	  dynamiek	  ontstaat!	  Misschien	  wil	  iemand	  zelf	  dirigent	  zijn?	  

	  

MET	  DE	  HELE	  SCHOOL	  

In	  plaats	  van	  groepen	  in	  de	  klas,	  kan	  je	  natuurlijk	  ook	  de	  hele	  school	  optrommelen!	  Hoe	  
geweldig	  is	  het	  om	  dit	  met	  de	  hele	  school	  te	  doen?	  	  

Verdeel	  de	  beats	  over	  de	  klassen	  en	  voer	  met	  elkaar	  op	  het	  schoolplein	  of	  in	  de	  aula	  uit.	  
Zorg	  voor	  een	  ‘dirigent’	  die	  aftelt	  én	  bepaalt	  wat	  het	  tempo	  is.	  Ook	  kan	  je	  van	  te	  voren	  een	  
vraag-‐antwoordspel	  doen	  met	  iedereen.	  De	  dirigent	  spreekt	  duidelijk	  de	  beat	  uit,	  de	  klassen	  
die	  deze	  beat	  geoefend	  hebben,	  spelen	  het	  na	  zonder	  woorden.	  Daarna	  kan	  het	  hele	  orkest	  
worden	  aangezet,	  allemaal	  tegelijk,	  één	  voor	  één	  of	  afwisseld.	  

	  

VARIATIE	  

Maak	  als	  variatie	  met	  elkaar	  een	  eigen	  compositie	  door	  zelf	  beats	  te	  maken.	  Iedere	  groep	  
zoekt	  een	  klankbron	  én	  een	  beat.	  Net	  als	  Harrie	  en	  Sjakie,	  bedenkt	  ieder	  groepje	  zijn	  eigen	  
ritmische	  zin	  en	  voert	  deze	  uit	  met	  de	  gekozen	  klankbron.	  Leuk	  om	  te	  koppelen	  aan	  een	  
actueel	  thema!	  

	  


