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or·gel (het; o; meervoud: orgels) muziekinstrument waarvan de tonen worden 
voortgebracht door een luchtstroom die uit blaasbalgen naar pijpen wordt geleid: vol op het 
orgel gaan verbaal flink tekeergaan, alle registers opentrekken; kerkorgel; elektronisch orgel. 
 
kids (meervoud) (populair) kinderen 
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Inhoud	  
	  
	  
	  
Voorwoord:	  Orgel	  in	  de	  klas,	  de	  klas	  bij	  het	  orgel:	  een	  leerplan	  Orgelkids	  
	  
Inleiding	  Kerndoelen	  Kunst-‐	  en	  Cultuureducatie	  
	  
	  
Deel	  I	  –	  Activiteiten	  	  
	  
Hoofdstuk	  1	  –	  Muziek	  beluisteren	  
Hoofdstuk	  2	  –	  Muziek	  maken	  
Hoofdstuk	  3	  –	  Muziek	  componeren	  
Hoofdstuk	  4	  –	  Orgelmuziek	  waarderen	  
Hoofdstuk	  5	  –	  Orgel	  en	  techniek	  
Hoofdstuk	  6	  -‐	  Erfgoed	  
Hoofdstuk	  7	  -‐	  Natuurkunde	  
	  
	  
Deel	  II	  –	  Projecten	  
	  
Hoofdstuk	  1	  -‐	  	  Lessenreeks	  Orgelkids	  
Hoofdstuk	  2	  -‐	  	  Vogelgeluiden	  en	  vogelconcert	  
Hoofdstuk	  3	  -‐	  	  Grafische	  partituren	  
Hoofdstuk	  4	  –	  Orgel-‐Escaperoom	  	  
Hoofdstuk	  5	  -‐	  Excursie	  naar	  het	  orgel	  
Hoofdstuk	  6	  -‐	  Assistent-‐organist	  
	  
Deel	  III	  –	  Educatief	  materiaal	  ontwerpen	  	  
	  
Hoofdstuk	  1	  –	  Leerdoelen	  bedenken	  en	  formulerenen	  
Hoofdstuk	  2	  –	  Vragen	  en	  opdrachten	  samenstellen	  
Hoofdstuk	  3	  -‐	  Mediawerkvormen	  en	  mediatools	  
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Orgel	  in	  de	  klas,	  de	  klas	  bij	  het	  orgel:	  een	  leerplan	  Orgelkids	  
	  
Met	  deze	  publicatie	  ‘Orgel	  in	  de	  klas’	  presenteren	  we	  je	  graag	  bouwstenen	  voor	  een	  leerplan	  
Orgelkids,	  educatieve	  activiteiten	  met	  en	  rond	  het	  orgel	  geschikt	  voor	  het	  onderwijs.	  Alle	  
beschreven	  activiteiten	  zijn	  didactisch	  uitgewerkt	  en	  passen	  bij	  de	  kerndoelen,	  leerlijnen	  en	  
competenties	  in	  leergebieden	  met	  aandacht	  voor:	  muziek,	  techniek	  en	  cultureel	  erfgoed	  in	  
het	  primair	  onderwijs	  en	  de	  onderbouw	  van	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  De	  activiteiten	  
kunnen	  deels	  op	  school	  plaatsvinden	  en	  deels	  bij	  een	  groot	  orgel	  in	  kerk	  of	  concertzaal.	  
	  
	  
Orgelkids	  
Het	  project	  Orgelkids	  biedt	  organisten	  en	  docenten	  al	  10	  jaar	  suggesties	  voor	  educatieve	  
activiteiten	  rondom	  het	  orgel.	  De	  les-‐ideeën	  bevatten	  geschikte	  werkvormen	  die	  als	  
lessenreeks	  of	  losse	  les,	  incidenteel	  of	  in	  een	  groter	  project,	  kunnen	  worden	  aangeboden.	  
Uiteraard	  kan	  een	  activiteit	  ook	  geheel	  vrijblijvend	  worden	  uitgevoerd	  als	  onderdeel	  van	  een	  
feestelijk	  evenement,	  workshop	  of	  cultuurmarkt.	  
Dit	  Leerplan	  Orgelkids	  is	  bedoeld	  voor	  wie	  zoekt	  naar	  een	  ordening	  van	  deze	  activiteiten	  en	  
een	  onderbouwing	  van	  de	  mogelijke	  plaats	  in	  het	  leerplan,	  zowel	  voor	  het	  basisonderwijs	  als	  
het	  voortgezet	  onderwijs.	  
	  
Het	  reguliere	  onderwijs	  in	  Nederland	  kent	  verplichte	  doelstellingen	  op	  hoofdlijnen	  voor	  de	  
verschillende	  vakken.	  Deze	  zogeheten	  kerndoelen	  zijn	  er	  voor	  zowel	  het	  basisonderwijs	  (PO)	  
als	  het	  voortgezet	  onderwijs	  (VO).	  Scholen	  hebben	  wettelijk	  de	  taak	  om	  hun	  onderwijs	  zo	  in	  
te	  richten	  dat	  aan	  de	  kerndoelen	  wordt	  voldaan.1	  
Om	  de	  kerndoelen	  hanteerbaar	  te	  maken	  zijn	  er	  per	  vak	  en	  leerjaar	  tussendoelen	  uitgewerkt	  
door	  de	  Stichting	  Leerplanontwikkeling	  (SLO).	  Vak-‐experts	  hebben	  bij	  de	  kerndoelen	  eigen	  
leerlijnen	  ontworpen	  en	  competenties	  omschreven	  die	  de	  leerlingen	  zich	  door	  de	  
onderwijsactiviteiten	  eigen	  moeten	  kunnen	  maken	  gedurende	  hun	  schoolloopbaan.2	  	  
	  
In	  deze	  bundel	  zijn	  activiteiten	  opgenomen	  die	  passen	  bij	  de	  kerndoelen	  van	  de	  
leergebieden:	  Cultuureducatie/Muziek,	  Natuur	  en	  techniek	  en	  Cultureel	  erfgoed.	  Ook	  is	  er	  
aandacht	  voor	  leerdoelen	  rond	  taal,	  rekenen,	  geschiedenis	  en	  mediawijsheid	  in	  enkele	  
werkvormen.3	  
Hopelijk	  voorziet	  deze	  ordening	  in	  een	  behoefte	  en	  zijn	  de	  vele	  inspirerende	  activiteiten	  van	  
Orgelkids	  hiermee	  onderbouwd	  in	  te	  passen	  in	  het	  onderwijs.	  
	  
Verder	  zijn	  er	  in	  deel	  II	  en	  III	  in	  dit	  boek	  projectsuggesties	  beschreven,	  die	  ook	  buiten	  de	  
strikte	  onderwijssetting	  hun	  nut	  kunnen	  bewijzen.	  	  
	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sinds	  2006	   is	  de	  derde	  generatie	  kerndoelen	  van	  kracht.	  Het	  PO	  kent	  58	  kerndoelen	  voor	  de	  
leergebieden:	   talen,	   rekenen/wiskunde,	   oriëntatie	   op	   jezelf	   en	   de	   wereld,	   kunstzinnige	  
oriëntatie	  en	  bewegingsonderwijs.	  
2	  Zie	  bijvoorbeeld	  http://www.decultureleladekasteindhoven.nl.	  
3	  Op	  dit	  moment	  wordt	  er	   landelijk	  gewerkt	  aan	  nieuwe	   leerdoelen	  (curriculum.nu).	  Zodra	  die	  
bekend	  zijn	  worden	  die	  ook	  doorgevoerd	  in	  deze	  publicatie.	  
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INLEIDING	  
	  
Kerndoelen	  Kunst-‐	  en	  Cultuureducatie	  
	  
Dit	  hoofdstuk	  bevat	  een	  compact	  overzicht	  van	  de	  relevante	  kerndoelen	  in	  PO	  en	  VO.	  Een	  
nadere	  uitwerking	  in	  tussendoelen	  en	  competenties	  per	  leeftijdsgroep	  vind	  je	  in	  de	  volgende	  
hoofdstukken.	  
	  
Basisonderwijs	  
Voor	  het	  leergebied	  Kunstzinnige	  oriëntatie	  heeft	  de	  overheid	  drie	  globale	  kerndoelen	  
geformuleerd.	  In	  deze	  kerndoelen	  staan	  expressie,	  reflectie	  en	  cultureel	  erfgoed	  centraal.	  
	  
Kerndoelen	  Basisonderwijs	  
54.	   De	  leerlingen	  leren	  beelden,	  taal,	  muziek,	  spel	  en	  beweging	  te	  gebruiken,	  om	  er	  gevoelens	  en	  

ervaringen	  mee	  uit	  te	  drukken	  en	  om	  ermee	  te	  communiceren.	  
55.	   De	  leerlingen	  leren	  op	  eigen	  werk	  en	  dat	  van	  anderen	  te	  reflecteren.	  
56.	   De	  leerlingen	  verwerven	  enige	  kennis	  over	  en	  krijgen	  waardering	  voor	  aspecten	  van	  cultureel	  erfgoed.	  
	  
Voortgezet	  onderwijs	  
Met	  de	  vijf	  kerndoelen	  voor	  het	  onderdeel	  Kunst	  en	  Cultuur	  wordt	  het	  gemeenschappelijke	  
en	  het	  gelijkwaardige	  van	  de	  verschillende	  kunstzinnige	  disciplines	  benadrukt.	  Doel	  is	  een	  
brede	  oriëntatie	  op	  kunst	  en	  cultuur.	  Deze	  kerndoelen	  geven	  ook	  variatie	  in	  activiteiten	  aan:	  
eigen	  werk	  maken	  en	  presenteren,	  andermans	  werk	  ervaren	  en	  plaatsen,	  verslag	  doen	  van	  
activiteiten,	  en	  reflecteren	  op	  eigen	  en	  andermans	  werk.4	  
	  
Kerndoelen	  Voortgezet	  onderwijs	  (onderbouw)	  
48.	   De	  leerling	  leert	  door	  het	  gebruik	  van	  elementaire	  vaardigheden	  de	  zeggingskracht	  van	  verschillende	  

kunstzinnige	  disciplines	  te	  onderzoeken	  en	  toe	  te	  passen	  om	  eigen	  gevoelens	  uit	  te	  drukken,	  
ervaringen	  vast	  te	  leggen,	  verbeelding	  vorm	  te	  geven	  en	  communicatie	  te	  bewerkstelligen.	  
(Produceren)	  

49.	   De	  leerling	  leert	  eigen	  kunstzinnig	  werk,	  alleen	  of	  als	  deelnemer	  in	  een	  groep,	  aan	  derden	  te	  
presenteren.	  (Presenteren)	  

50.	   De	  leerling	  leert	  op	  basis	  van	  enige	  achtergrondkennis	  te	  kijken	  naar	  beeldende	  kunst,	  te	  luisteren	  naar	  
muziek	  en	  te	  kijken	  en	  luisteren	  naar	  theater-‐,	  dans-‐	  of	  filmvoorstellingen.	  (Beleven)	  

51.	   De	  leerling	  leert,	  met	  behulp	  van	  visuele	  of	  auditieve	  middelen,	  verslag	  te	  doen	  van	  deelname	  aan	  
kunstzinnige	  activiteiten	  (als	  toeschouwer	  en	  als	  deelnemer).	  (Verslagleggen)	  

52.	   De	  leerling	  leert	  mondeling	  of	  schriftelijk	  te	  reflecteren	  op	  eigen	  werk	  en	  werk	  van	  anderen,	  
waaronder	  kunstenaars.	  (Reflecteren)	  

	  
Cultureel	  erfgoed	  
Een	  kerndoel	  over	  Cultureel	  erfgoed	  komt	  alleen	  voor	  in	  het	  basisonderwijs	  (kerndoel	  56).5	  
Erfgoededucatie	  voor	  het	  voortgezet	  onderwijs	  is	  verweven	  in	  de	  kerndoelen	  voor	  het	  
leergebied	  Kunst	  en	  Cultuur,	  en	  valt	  verder	  onder	  het	  leergebied	  Mens	  en	  Maatschappij.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Bron:	   http://downloads.slo.nl/Documenten/karakteristieken-‐en-‐kerndoelen-‐onderbouw-‐
vo.pdf.	  
5	  In	  de	  uitgewerkte	  leerlijn	  cultureel	  erfgoed	  van	  de	  SLO	  wordt	  het	  orgel	  niet	  als	  voorbeeld	  
genoemd	  (zie	  ook	  Bijlage	  A	  in	  dit	  boek).	  
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijnen/kunstzinnige-‐vakdisciplines-‐en-‐cultureel-‐
erfgoed/cultureel-‐erfgoed	  
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Hiervoor	  vinden	  we	  als	  beschrijving:	  in	  dit	  leergebied	  oriënteren	  leerlingen	  zich	  op	  zichzelf,	  
op	  hoe	  mensen	  met	  elkaar	  omgaan,	  hoe	  ze	  problemen	  oplossen	  en	  hoe	  ze	  zin	  en	  betekenis	  
geven	  aan	  hun	  bestaan.	  Leerlingen	  oriënteren	  zich	  ook	  op	  de	  wereld,	  dichtbij,	  veraf,	  toen	  en	  
nu	  en	  maken	  daarbij	  gebruik	  van	  cultureel	  erfgoed.6	  Erfgoed	  kan	  gekwalificeerd	  worden	  als	  
de	  betekenisgeving	  door	  mensen/groepen	  in	  het	  heden	  aan	  bepaalde	  materiële/immateriële	  
zaken	  uit	  het	  verleden	  die	  in	  het	  heden	  nog	  voorkomen.	  
	  
Relatie	  met	  andere	  vakken	  en	  kerndoelen	  	  
Voor	  educatieve	  activiteiten	  rond	  het	  instrument	  orgel	  zijn	  niet	  alleen	  de	  leerlijnen	  voor	  
Muziek	  interessant,	  maar	  ook	  enkele	  kerndoelen	  uit	  andere	  vakgebieden,	  zoals	  Nederlands,	  
Natuur	  en	  techniek	  en	  Oriëntatie	  op	  jezelf	  en	  de	  wereld.	  
	  
Basisonderwijs	  
Nederlands	   2.	   De	  leerlingen	  leren	  zich	  naar	  vorm	  en	  inhoud	  uit	  te	  drukken	  bij	  het	  geven	  en	  vragen	  

van	  informatie,	  het	  uitbrengen	  van	  verslag,	  het	  geven	  van	  uitleg,	  het	  instrueren	  en	  
bij	  het	  discussiëren.	  	  

Nederlands	   8.	   De	  leerlingen	  leren	  informatie	  en	  meningen	  te	  ordenen	  bij	  het	  	  
schrijven	  van	  een	  brief,	  een	  verslag,	  een	  formulier	  of	  een	  werkstuk.	  Zij	  besteden	  
daarbij	  aandacht	  aan	  zinsbouw,	  correcte	  spelling,	  een	  leesbaar	  handschrift,	  
bladspiegel,	  eventueel	  beeldende	  elementen	  en	  kleur.	  	  

Natuur	  en	  
Techniek	  

42.	   De	  leerlingen	  leren	  onderzoek	  doen	  aan	  materialen	  en	  natuurkundige	  
verschijnselen,	  zoals	  licht,	  geluid,	  elektriciteit,	  kracht,	  magnetisme	  en	  temperatuur.	  

Natuur	  en	  
Techniek	  

45.	   De	  leerlingen	  leren	  oplossingen	  voor	  technische	  problemen	  te	  ontwerpen,	  deze	  uit	  
te	  voeren	  en	  te	  evalueren.	  

Oriëntatie	  op	  
jezelf	  en	  de	  
wereld	  

51.	   De	  leerlingen	  leren	  gebruik	  te	  maken	  van	  eenvoudige	  historische	  bronnen	  en	  ze	  
leren	  aanduidingen	  van	  tijd	  en	  tijdsindeling	  te	  hanteren.	  

Oriëntatie	  op	  
jezelf	  en	  de	  
wereld	  

52.	   De	  leerlingen	  leren	  over	  kenmerkende	  aspecten	  van	  de	  volgende	  tijdvakken:	  (.......).	  
De	  vensters	  van	  de	  canon	  van	  Nederland	  dienen	  als	  uitgangspunt	  ter	  illustratie	  van	  
de	  tijdvakken.	  

Voortgezet	  onderwijs	  
Mens	  en	  
maatschappij	  

40.	   De	  leerling	  leert	  historische	  bronnen	  te	  gebruiken	  om	  zich	  een	  beeld	  van	  een	  
tijdvak	  te	  vormen	  of	  antwoorden	  te	  vinden	  op	  vragen,	  en	  hij	  leert	  daarbij	  ook	  de	  
eigen	  cultuurhistorische	  omgeving	  te	  betrekken.	  

	  
	  
	  
Leerlijnen	  en	  activiteiten	  Orgelkids	  
	  
Op	  basis	  van	  de	  genoemde	  kerndoelen	  en	  diverse	  voorgestelde	  tussendoelen,	  leerlijnen	  en	  
competenties	  is	  een	  uitwerking	  gemaakt	  van	  allerlei	  mogelijke	  lessen	  en	  werkvormen	  waarin	  
het	  orgel	  aandacht	  kan	  krijgen.	  	  	  
Om	  deze	  activiteiten	  toegankelijk	  te	  ordenen	  voor	  gebruikers	  is	  een	  indeling	  gemaakt	  die	  
hierna	  elk	  in	  een	  hoofdstuk	  worden	  uitgewerkt.	  Per	  activiteit	  wordt	  aangegeven	  bij	  welk	  
leerdoel	  of	  competentie	  die	  aansluit.	  
De	  activiteiten	  zijn	  in	  opklimmende	  stappen	  geordend:	  1.	  verkennen,	  2.	  verbreden,	  3.	  
verdiepen,	  4.	  verbinden.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 	  Bron:	   http://downloads.slo.nl/Repository/mens-‐en-‐maatschapij-‐vakspecifieke-‐trendanalyse-‐
2017.pdf	  	  
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DEEL	  I	  –	  Activiteiten	  
	  
Overzicht	  activiteiten	  
	  
Thema	  of	  Leergebied	   Onderwerp	  	   Pagina	  
Muziek	  beluisteren	   B-‐1	  Klanken	  beluisteren	  en	  benoemen.	  

B-‐2	  Onderscheiden	  van	  contrasten	  en	  klanktegenstellingen.	  
B-‐3	  Muziek	  uit	  verschillende	  tijden,	  stijlen	  en	  culturen.	  

	  
	  
	  

Muziek	  maken	   M-‐1	  Orgelregister	  nabootsen	  (Fluitenkist)	  
M-‐2	  Orgel	  bespelen.	  

	  

Muziek	  componeren	   C-‐1	  Melodie	  bedenken	  en	  (grafisch)	  noteren.	  
C-‐2	  Improviseren.	  

	  

Orgelmuziek	  waarderen	   O-‐1	  De	  organist	  
O-‐2	  Componisten.	  

	  

Orgel	  en	  techniek	   T-‐1	  Orgel	  bouwen	  (Doe-‐orgel)	  
T-‐2	  Orgel	  bezoeken	  en	  bekijken	  
T-‐3	  Het	  beroep	  van	  orgelbouwer	  
T-‐4	  De	  materialen	  van	  het	  orgel	  	  

	  

Erfgoed	   E-‐1	  Het	  historisch	  orgel	  in	  het	  kerkgebouw.	  
E-‐2	  Functie	  van	  muziek	  en	  het	  orgel	  in	  verschillende	  
religies.	  

	  

Natuurkunde	   N-‐1	  Hoe	  maakt	  een	  pijp	  geluid	  
N-‐2	  Overbrengingstechnieken.	  
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HOOFDSTUK	  1	  
	  
Muziek	  beluisteren	  
	  
B1	  -‐	  KLANKEN	  BELUISTEREN	  EN	  BENOEMEN	  
	  
Deze	  activiteiten	  horen	  bij	  kerndoel	  54	  (PO).	  De	  activiteiten	  worden	  uitgevoerd	  bij	  het	  orgel	  in	  kerk	  
of	  concertzaal.	  
	  
GROEP	  1-‐2	  
	  
1.	  Dieren	  uitbeelden	  met	  klanken	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  
verschillende	  klanken	  herkennen	  en	  
benoemen.	  
	  
Activiteit:	  
Nodig	  kinderen	  in	  kleine	  groepjes	  uit	  bij	  de	  
speeltafel	  van	  het	  orgel,	  zodat	  ze	  kunnen	  zien	  
wat	  er	  gebeurt.	  Presenteer	  de	  verschillende	  
registers	  in	  de	  vorm	  van	  een	  eenvoudig	  
verhaal	  waarin	  dieren	  worden	  gekoppeld	  aan	  
een	  instrument/register.	  Bijv.	  olifant	  is	  Fagot	  
16’	  (pedaal),	  muis	  is	  Fluit	  2’,	  etc.	  
Verhaalsuggestie:	  alle	  dieren	  wonen	  in	  het	  
bos.	  De	  schildpad	  is	  jarig,	  maar	  is	  al	  zo	  oud,	  
dat	  hij	  zijn	  eigen	  verjaardag	  is	  vergeten.	  De	  
dieren	  waarschuwen	  elkaar	  één	  voor	  één	  en	  
geven	  het	  bericht	  door.	  Uiteindelijk	  zingen	  ze	  
allemaal	  samen	  een	  lied	  voor	  de	  schildpad.	  
	  
2.	  Benoemen	  van	  instrumenten	  (registers)	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  enkele	  
muziekinstrumenten	  herkennen	  en	  
benoemen.	  
	  
Activiteit:	  
Nodig	  kinderen	  in	  kleine	  groepjes	  uit	  bij	  de	  
speeltafel	  van	  het	  orgel,	  zodat	  ze	  kunnen	  zien	  
wat	  er	  gebeurt.	  Speel	  een	  eenvoudig	  
melodietje	  of	  speelstuk	  een	  aantal	  keren	  
achter	  elkaar.	  Kies	  enkele	  uitgesproken	  
registers	  die	  duidelijk	  een	  instrument	  
nabootsen:	  trompet,	  fluit,	  viool,	  fagot,	  etc.	  
Laat	  elk	  instrument	  in	  een	  kort	  eigen	  stukje	  
duidelijk	  tot	  zijn	  recht	  komen.	  Bespreek	  met	  
de	  kinderen	  welke	  instrumenten	  ze	  hebben	  
gehoord.	  	  

Speel	  de	  stukjes	  tot	  slot	  kort	  na	  elkaar,	  bijv.	  
eerst	  met	  2,	  dan	  met	  3	  instrumenten	  na	  
elkaar.	  
-‐	  welke	  instrumenten	  heb	  je	  herkend?	  
	  
GROEP	  3-‐4	  
	  
1.	  Orgel	  memory	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  
verschillende	  klanken	  onderscheiden	  en	  
onthouden.	  
	  
Activiteit:	  
Nodig	  de	  kinderen	  uit	  bij	  de	  speeltafel	  van	  het	  
orgel.	  Presenteer	  verschillende	  registers:	  
noem	  de	  namen,	  laat	  kinderen	  zien	  wat	  er	  
gebeurt	  en	  laat	  ze	  omschrijven	  wat	  ze	  horen.	  
Herhaal	  drie	  of	  vier	  duidelijk	  verschillende	  
registers	  enkele	  keren,	  zodat	  ze	  de	  klanken	  
goed	  leren	  onderscheiden.	  	  
Daarna	  volgt	  het	  spel:	  ga	  met	  je	  rug	  naar	  het	  
orgel	  staan,	  ogen	  dicht	  en	  luister	  goed.	  Welk	  
register	  hoor	  je?	  Maak	  het	  daarna	  moeilijker	  
met	  twee	  verschillende	  direct	  na	  elkaar:	  
onthoud	  welke	  je	  na	  elkaar	  hoorde.	  	  
Herhaal	  dit	  enkele	  keren	  met	  verschillende	  
registers.	  Maak	  het	  daarna	  moeilijker	  met	  drie	  
of	  zelfs	  vier	  registers.	  Varieer	  ook	  door	  
eenzelfde	  register	  nog	  eens	  in	  de	  reeks	  te	  
laten	  horen.	  
	  
2.	  Orgel-‐bingo	  (eenvoudig)	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  registers	  
en	  orgelklanken	  herkennen	  en	  het	  
bijbehorende	  plaatje	  aankruisen.	  
	  
Activiteit:	  
Voorbereiding:	  	  
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� Kies	  welke	  registers	  en	  geluidseffecten	  je	  
wilt	  gebruiken	  in	  een	  luisterspel	  en	  die	  voor	  je	  
publiek	  duidelijk	  te	  onderscheiden	  zijn.	  Er	  mag	  
best	  een	  moeilijke	  tussen	  zitten.	  	  
> Zie	  voorbeeld	  in	  Bijlage	  B.	  	  	  
� Schrijf	  de	  volgorde	  op,	  waarin	  je	  de	  
registers	  gaat	  gebruiken.	  Kies	  weloverwogen	  
het	  laatste	  vak.	  Bijvoorbeeld	  met	  het	  volle	  
werk,	  zodat	  de	  kinderen	  hun	  ‘Bingo’	  kreet	  
daar	  aan	  toe	  voegen.	  	  	  
� Maak	  Bingo-‐kaarten	  van	  3x3	  vakjes	  en	  zet	  
daarin	  afbeeldingen	  van	  de	  registers	  en	  
effecten	  die	  je	  gaat	  gebruiken.	  
	  
Spel	  spelen:	  	  
Geef	  elk	  kind	  een	  kopieerblad	  met	  de	  
bingovakjes.	  Leg	  uit	  wat	  ze	  moeten	  doen:	  
goed	  luisteren	  en	  aankruisen	  als	  je	  een	  geluid	  
herkent.	  Is	  je	  kaart	  vol,	  dan	  roep	  je	  ‘Bingo!’.	  	  
	  
GROEP	  5-‐6	  
	  
1.	  Orgel-‐bingo	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  registers	  
en	  orgelklanken	  herkennen	  en	  het	  
bijbehorende	  plaatje	  aankruisen.	  
	  
Activiteit:	  
Als	  bij	  groep	  3-‐4,	  eventueel	  moeilijker	  variant	  
gebruiken	  met	  5x5	  vakjes.	  Plaatjes	  vervangen	  
door	  woorden.	  
> Zie	  voorbeeld	  in	  Bijlage	  B.	  
	  
2.	  Klanken	  en	  pijpen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  
Kinderen	  herkennen	  enkele	  verschillende	  
soorten	  pijpen	  aan	  de	  vorm/bouw	  en	  kunnen	  
globaal	  omschrijven	  welke	  klank	  daarbij	  hoort.	  	  
	  
Activiteit:	  
Demonstreer	  de	  verschillende	  klankkleuren	  
per	  familie	  pijpen	  (prestant,	  fluit,	  tongwerk,	  
etc.).	  Laat	  de	  kinderen	  de	  vorm	  en	  het	  
materiaal	  van	  de	  pijpen	  zien.	  Geef	  toelichting	  
hoe	  de	  klank	  wordt	  voortgebracht	  bij	  elk	  type.	  
Laat	  daarna	  elk	  type	  pijp	  in	  een	  kort	  stukje	  
muziek	  horen	  (max.	  5	  verschillende).	  De	  
kinderen	  schrijven	  op	  welke	  ze	  
achtereenvolgens	  hoorden.	  Geef	  daarna	  de	  

oplossing.	  Bespreek	  welk	  type	  moeilijk	  en	  
welke	  gemakkelijk	  te	  herkennen	  is.	  
Variatie:	  maak	  het	  moeilijker	  door	  registers	  
van	  dezelfde	  familie	  te	  gebruiken	  in	  een	  
verschillende	  lengte	  (bijv.	  prestant	  4’	  en	  16’,	  
fluit	  2’	  en	  8’).	  
	  
GROEP	  7-‐8	  
	  
1.	  Mindmap	  orgelregisters	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  kinderen	  kunnen	  van	  
het	  orgel	  dat	  ze	  bezoeken	  de	  registers	  
ordenen	  en	  herkennen.	  
	  
Activiteit:	  Geef	  de	  kinderen	  een	  demonstratie	  
van	  de	  verschillende	  registers	  op	  het	  orgel.	  	  
Kinderen	  maken	  een	  mindmap	  met	  de	  
verschillende	  groepen	  pijpen/registers	  
(houten	  fluiten,	  tongwerken,	  strijkregisters,	  
etc.).	  Ook	  eventuele	  andere	  hoorbare	  effecten	  
worden	  erin	  opgenomen	  (bijv.	  tremulant,	  
zwelkast,	  etc).	  
	  
2.	  Gedicht	  of	  kort	  verhaal	  maken	  
	  
Leerdoel/competentie:	  kinderen	  (kennen	  de	  
registers	  al)	  kunnen	  toepassingen	  van	  
registers	  bedenken	  om	  een	  verhaal	  in	  
klankkleuren	  uit	  te	  drukken.	  
	  
Activiteit:	  
Vraag	  de	  kinderen	  (vooraf)	  een	  gedicht	  of	  kort	  
verhaal	  in	  3	  scènes	  te	  kiezen	  of	  te	  schrijven.	  
De	  scènes	  moeten	  elk	  een	  andere	  sfeer	  
hebben.	  Laat	  ze	  eerst	  zelf	  bepalen	  welk	  
register	  bij	  welke	  scene	  hoort.	  Presenteer	  bij	  
het	  orgel	  samen	  de	  uitkomsten:	  	  de	  auteur	  
presenteert	  het	  gedicht	  of	  verhaal,	  de	  organist	  
improviseert,	  een	  andere	  leerling	  is	  registrant.	  
Evalueer	  de	  keuzes	  van	  de	  kinderen	  en	  laat	  
eventuele	  alternatieven	  horen.	  
Variatie:	  maak	  een	  stripverhaal	  of	  kort	  filmpje.	  
	  
VO	  	  	  
	  
1.	  Stomme	  film	  +	  orgelregisters	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  Registers	  
onderscheiden	  en	  toepassen	  als	  
klankeffecten.	  
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Activiteit:	  
Licht	  de	  karakteristieken	  van	  de	  verschillende	  
orgelregisters	  toe	  en	  demonstreer	  deze	  
afzonderlijk.	  Vertel	  iets	  over	  de	  historie	  van	  
orgelbegeleiding	  en	  improvisatie	  bij	  stomme	  
films.	  Laat	  eventueel	  het	  lied	  horen	  van	  
Gerard	  Cox:	  De	  ballade	  van	  het	  wonderorgel	  
(https://youtu.be/K9ljVoU3U-‐4).	  
Laat	  de	  leerlingen	  een	  kort	  filmfragment	  (max.	  
2	  minuten)	  bekijken	  met	  enkele	  duidelijk	  
verschillende	  sferen	  (bijv.	  tussen	  3	  en	  6	  
verschillende	  scènes).	  
Vraag	  de	  leerlingen	  om	  bij	  dit	  fragment	  een	  
plan	  te	  maken	  voor	  passende	  klanken.	  
Voer	  daarna	  de	  improvisatie	  en	  registratie	  
samen	  uit.	  	  
Evalueer	  hoe	  de	  gekozen	  effecten	  werkten:	  
Versterkte	  de	  muziek	  het	  beeld?	  Wat	  kan	  nog	  

anders	  of	  sterker	  werken?	  Probeer	  
alternatieven	  uit.	  
	  
2.	  Mixtuurregisters	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  leerlingen	  begrijpen	  
het	  principe	  van	  mixtuurregisters	  
(geluid/natuurkunde)	  en	  kunnen	  deze	  
herkennen.	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  uitleg	  over	  het	  principe	  van	  
mixtuurregisters.	  Laat	  deze	  registers	  horen.	  	  
Laat	  daarna	  3	  of	  meer	  registers	  na	  elkaar	  kort	  
horen.	  Welke	  was	  een	  mixtuur,	  welke	  niet?	  
Kun	  je	  de	  klank	  van	  een	  mixtuur	  ook	  zelf	  
maken	  met	  andere	  registers?	  
	  

	  
	  
	  
B-‐2	  ONDERSCHEIDEN	  VAN	  CONTRASTEN	  EN	  KLANKTEGENSTELLINGEN	  
	  
Deze	  activiteiten	  horen	  bij	  kerndoel	  54	  (PO).	  De	  activiteiten	  worden	  uitgevoerd	  bij	  het	  orgel	  in	  kerk	  
of	  concertzaal.	  Een	  lijst	  met	  suggesties	  voor	  geschikte	  muziek	  is	  opgenomen	  als	  Bijlage	  C.	  
	  
GROEP	  1-‐2	  	  
	  
1.	  Spelen	  met	  klankkleuren	  van	  het	  orgel	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  ontdekt,	  door	  
manipuleren	  en	  experimenteren,	  
klankaspecten	  van	  diverse	  klankbronnen.	  
	  
Activiteit:	  
Nodig	  kinderen	  in	  kleine	  groepjes	  uit	  bij	  de	  
speeltafel	  van	  het	  orgel.	  Speel	  een	  eenvoudig	  
melodietje	  of	  speelstuk	  een	  aantal	  keren	  
achter	  elkaar.	  Geef	  de	  kinderen	  een	  plek	  bij	  de	  
registerknoppen	  (opstapje	  nodig?).	  Laat	  de	  
kinderen	  tijdens	  het	  spel	  om	  beurten	  een	  
register	  openen	  of	  sluiten.	  Benoem	  daarna	  
met	  de	  kinderen	  wat	  ze	  hebben	  gehoord:	  
-‐	  welke	  was	  heel	  hoog	  /	  heel	  laag?	  
-‐	  welke	  was	  hard	  /	  zacht?	  
-‐	  welke	  vond	  je	  het	  mooist?	  
Herhaal	  eventueel	  de	  verschillende	  
klankkleuren.	  
	  
2.	  Bewegen	  op	  muziek	  
	  

Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  
klanktegenstellingen	  in	  muziek	  van	  een	  breed	  
repertoire	  onderscheiden	  en	  vertalen	  naar	  
beweging	  en	  beeld.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  kinderen	  vrij	  door	  een	  open	  plek	  in	  de	  
ruimte	  lopen.	  Speel	  op	  het	  orgel	  een	  kort	  stuk	  
muziek	  met	  grote	  verschillen	  in	  tempo.	  Geef	  
de	  kinderen	  de	  opdracht:	  bij	  snelle	  muziek	  
loop	  je	  snel,	  bij	  langzaam	  loop	  je	  langzaam.	  	  
Doe	  hetzelfde	  met	  toonhoogtes.	  Vraag	  de	  
kinderen	  bij	  hoge	  tonen	  op	  hun	  tenen	  te	  lopen	  
en	  bij	  lage	  tonen	  heel	  laag	  bij	  de	  grond	  (op	  
hun	  hurken)	  te	  lopen.	  
Doe	  hetzelfde	  met	  dynamische	  verschillen:	  bij	  
harde	  muziek	  maak	  je	  je	  breed,	  bij	  zacht	  maak	  
je	  je	  heel	  smal.	  	  
	  
GROEP	  3-‐4	  
	  
1.	  Melodie	  en	  expressie	  tekenen	  
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Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  muzikale	  
ideeën	  weergeven	  in	  een	  tekening	  of	  in	  lijnen.	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  de	  kinderen	  een	  vel	  papier	  (individueel	  
of	  per	  groepje)	  en	  kleurpotloden	  of	  viltstiften.	  
Speel	  een	  muziekstuk	  op	  het	  orgel	  waarin	  
duidelijk	  verschillende	  emoties	  worden	  
uitgedrukt	  met	  klankkleuren.	  Laat	  de	  kinderen	  
tijdens	  het	  spel	  vrij	  tekenen	  om	  uitdrukking	  te	  
geven	  aan	  wat	  ze	  horen.	  
Bespreek	  na	  afloop	  de	  resultaten.	  Laat	  enkele	  
kinderen	  vertellen	  welke	  verschillen	  ze	  
hoorden	  en	  hoe	  ze	  die	  hebben	  getekend.	  	  
	  
GROEP	  5-‐6	  
	  
1.	  Melodieverloop	  tekenen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  muzikale	  
contrasten	  weergeven	  in	  een	  tekening	  of	  in	  
lijnen.	  
	  
Activiteit:	  
Speel	  een	  muziekstuk	  op	  het	  orgel	  met	  
duidelijke	  delen,	  die	  sterk	  van	  elkaar	  
verschillen	  (contrasten	  en	  
klanktegenstellingen)	  en	  die	  bovendien	  
herhaald	  worden.	  Laat	  de	  kinderen	  eerst	  het	  
hele	  stuk	  beluisteren.	  	  
Geef	  de	  kinderen	  daarna	  een	  vel	  papier	  
(individueel	  of	  per	  groepje)	  en	  kleurpotloden	  
of	  viltstiften.	  Speel	  het	  stuk	  nog	  een	  keer.	  Laat	  
de	  kinderen	  tijdens	  het	  spel	  tekenen	  om	  
uitdrukking	  te	  geven	  aan	  wat	  ze	  horen.	  
Bespreek	  na	  afloop	  de	  resultaten.	  Laat	  enkele	  
kinderen	  vertellen	  hoe	  ze	  de	  delen	  hoorden	  
en	  hoe	  ze	  dat	  hebben	  getekend.	  	  
	  	  
2.	  Contracten	  en	  emoties	  benoemen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  muzikale	  
contrasten	  herkennen	  en	  benoemen	  welke	  
emoties	  deze	  klankkleuren	  oproepen.	  
	  
Activiteit:	  
Kies	  een	  muziekstuk	  met	  grote	  contrasten	  of	  
waarin	  verschillende	  emoties	  worden	  
uitgebeeld	  (zie	  Bijlage	  C).	  	  
Speel	  het	  stuk	  (of	  een	  deel	  ervan)	  eerst	  een	  
keer	  voor.	  Vraag	  de	  kinderen	  naar	  hun	  

luisterervaringen.	  Bespreek	  samen	  hoe	  
klankkleuren	  van	  het	  orgel	  gebruikt	  kunnen	  
worden	  om	  verschillende	  emoties	  uit	  te	  
drukken.	  Speel	  dan	  het	  stuk	  nogmaals.	  
	  
GROEP	  7-‐8	  
	  
1.	  	  Voor	  orgel	  geschreven	  of	  niet?	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  herkennen	  
de	  specifieke	  klank	  van	  het	  orgel	  en	  kunnen	  
die	  onderscheiden	  van	  andere	  instrumenten.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  kinderen	  verschillende	  stukjes	  muziek	  
horen.	  Sommige	  voor	  orgel	  geschreven,	  
sommige	  voor	  andere	  instrumenten.	  Kies	  
muziek	  waarin	  verschillende	  registraties	  zijn	  
gebruikt,	  bijvoorbeeld	  ook	  stukken	  waarin	  het	  
orgel	  nadrukkelijk	  een	  ander	  instrument	  
imiteert.	  Herkennen	  ze	  de	  stukken	  voor	  orgel?	  
Waaraan	  kun	  je	  die	  herkennen?	  (Bijv.	  gebruik	  
pedaal,	  lang	  aangehouden	  noten,	  etc.)	  Laat	  
zien	  en	  horen	  hoe	  het	  orgel	  andere	  
instrumenten	  kan	  imiteren.	  
	  
2.	  Echo	  nabootsen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  herkennen	  
het	  gebruik	  van	  echo	  in	  een	  muziekstuk	  en	  
kunnen	  bedenken	  hoe	  dat	  op	  orgel	  wordt	  
uitgevoerd.	  
	  
Activiteit:	  
Speel	  een	  stuk	  waarin	  een	  echo	  per	  regel	  
voorkomt,	  bijvoorbeeld	  een	  echofantasie	  van	  
J.P.	  Sweelinck.	  Laat	  de	  kinderen	  eerst	  
onbevangen	  luisteren.	  Vraag	  hen	  daarna	  wat	  
ze	  is	  opgevallen.	  Kunnen	  ze	  een	  titel	  voor	  het	  
stuk	  bedenken?	  Bespreek	  daarna	  of	  ze	  kunnen	  
bedenken	  hoe	  je	  dit	  handig	  kunt	  uitvoeren	  op	  
orgel	  (gebruik	  van	  verschillende	  registers	  op	  
verschillende	  klavieren).	  
	  
VO	  	  
	  
1.	  Uitbeelden	  schilderij	  in	  klanken	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerling	  kan	  emoties	  
die	  worden	  uitgedrukt	  in	  een	  schilderij	  
vertalen	  naar	  passende	  klankkleuren.	  
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Activiteit:	  
Emoties	  in	  de	  schilderkunst	  zijn	  ook	  te	  
verbeelden	  in	  muziek.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  
de	  compositie	  ‘De	  schilderijententoonstelling’	  
van	  Moessorgski.	  Vraag	  de	  leerlingen	  een	  
schilderij	  (uit	  een	  gegeven	  set	  of	  vrije	  keuze)	  

te	  kiezen.	  Bespreek	  welke	  tempi	  en	  
klankkleuren	  er	  nodig	  zijn	  om	  dit	  uit	  te	  
drukken.	  Probeer	  het	  samen	  uit	  op	  het	  orgel.	  
Laat	  leerlingen	  aanwijzingen	  geven	  voor	  te	  
gebruiken	  registers.	  Geef	  leerlingen	  ook	  de	  
gelegenheid	  om	  zelf	  te	  improviseren.	  

	  	  
	  
B-‐3	  MUZIEK	  UIT	  VERSCHILLENDE	  TIJDEN,	  STIJLEN	  EN	  CULTUREN	  
	  
Deze	  activiteiten	  horen	  bij	  kerndoel	  54	  (PO).	  De	  activiteiten	  worden	  uitgevoerd	  op	  school	  met	  het	  
Doe-‐orgel	  of	  bij	  het	  grote	  orgel	  in	  kerk	  of	  concertzaal.	  Zie	  voor	  voorbeelden	  van	  geschikte	  
muziekstukken	  Bijlage	  C.	  
	  
GROEP	  1-‐2	  
	  
1.	  Dansmuziek	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  kunnen	  
muziek	  met	  een	  duidelijk	  dansant	  ritme	  
herkennen.	  
	  
Activiteit:	  
In	  het	  speellokaal/gymzaal	  of	  een	  vrije	  ruimte	  
in	  de	  kerk	  kunnen	  kinderen	  bewegen	  op	  
muziek.	  Kies	  twee	  muziekstukken	  met	  een	  
verschillend	  karakter.	  Eén	  stuk	  moet	  duidelijk	  
dansmuziek	  zijn	  (denk	  bijv.	  aan	  een	  wals),	  het	  
andere	  bijvoorbeeld	  meer	  meditatief.	  Laat	  de	  
muziek	  afwisselend	  horen.	  Als	  je	  dansmuziek	  
hoort,	  ga	  je	  dansen	  door	  de	  ruimte,	  bij	  andere	  
muziek	  ga	  je	  rustig	  lopen.	  Bespreek	  met	  de	  
kinderen	  wat	  er	  speciaal	  is	  aan	  dansmuziek	  
(denk	  aan:	  uitnodigend	  ritme,	  feestelijk,	  
vrolijk).	  
	  
GROEP	  3-‐4	  
	  
1.	  Kennismaking:	  muziek	  van	  alle	  tijden	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  maken	  
kennis	  met	  muziek	  uit	  verschillende	  perioden.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  kinderen	  twee	  duidelijk	  van	  elkaar	  
verschillende	  korte	  muziekstukjes	  horen	  uit	  
verschillende	  tijden.	  Stel	  samen	  vast	  wat	  de	  
belangrijkste	  verschillen	  zijn.	  Welke	  muziek	  is	  
oud,	  welke	  muziek	  is	  van	  nu?	  Waar	  hoor	  je	  dat	  
aan?	  Herhaal	  dit	  met	  twee	  andere	  stukken.	  
Orden	  daarna	  de	  vier	  stukken	  in	  volgorde.	  

	  
	  
GROEP	  5-‐6	  
	  
1.	  Verschillende	  tijden	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  
beluisteren	  orgelmuziek	  uit	  verschillende	  
tijden.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  kinderen	  verschillende	  stukjes	  
orgelmuziek	  horen	  uit	  verschillende	  tijden.	  
Kies	  enkele	  fragmenten	  uit:	  middeleeuws,	  
barok,	  romantiek,	  jazz,	  minimal,	  pop,	  dance,	  
etc.	  Welke	  muziek	  is	  ouder?	  Waar	  hoor	  je	  dat	  
aan?	  Bespreek	  met	  de	  kinderen	  welke	  
instrumenten	  erbij	  horen.	  Kan	  het	  orgel	  deze	  
instrumenten	  goed	  nadoen?	  
	  
2.	  Pentatonische	  muziek	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  maken	  
kennis	  met	  pentatonische	  muziek.	  
	  
Activiteit:	  
Nodig	  kinderen	  om	  beurten	  uit	  om	  op	  piano	  of	  
(Doe-‐)orgel	  een	  melodie	  te	  spelen	  alleen	  op	  
de	  5	  zwarte	  toetsen.	  	  
Speel	  tot	  slot	  een	  stuk	  klassieke	  muziek	  
waarin	  pentatoniek	  voorkomt	  (bijv.	  	  
Morgenstimmung	  uit	  de	  Peer	  Gyntsuite	  van	  
Grieg).	  
	  
GROEP	  7-‐8	  
	  
1.	  Popmuziek	  op	  orgel	  	  
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Leerdoelen/competentie:	  de	  kinderen	  
ontdekken	  dat	  het	  (Hammond-‐)orgel	  populair	  
was	  in	  de	  popmuziek	  van	  de	  jaren	  60/70	  van	  
de	  20e	  eeuw.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  een	  muziekstuk	  horen	  uit	  de	  jaren	  60	  of	  
70	  waarin	  het	  orgel	  wordt	  gebruikt.	  Tip:	  sluit	  
aan	  bij	  de	  lijst	  van	  de	  Top2000	  omdat	  er	  dan	  
meer	  kans	  is	  dat	  kinderen	  deze	  muziek	  wel	  
eens	  hebben	  gehoord.	  (Bijv.	  Child	  in	  Time	  
(Deep	  Purple),	  A	  Whiter	  Shade	  of	  Pale	  (Procul	  
Harem),	  Light	  my	  fire	  (The	  Doors)...).	  
	  
2.	  Karakteristieken	  ordenen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  
onderzoeken	  de	  kenmerken	  van	  orgelmuziek	  
uit	  verschillende	  perioden.	  
	  
Activiteit:	  
Kies	  enkele	  belangrijke	  perioden	  uit	  de	  
muziekgeschiedenis,	  waarvan	  uitvoeringen	  
van	  representatieve	  orgelmuziek	  redelijk	  
eenvoudig	  te	  vinden	  is	  op	  internet.	  Verdeel	  de	  
perioden	  over	  groepjes	  leerlingen.	  Elk	  groepje	  
zoekt	  van	  de	  toegewezen	  periode	  uit:	  a.	  
kenmerken	  van	  de	  muziek	  in	  die	  periode;	  b.	  2	  
luistervoorbeelden	  (Youtube,	  Spotify)	  waarin	  
je	  deze	  kenmerken	  terug	  hoort,	  waarvan	  
minimaal	  1x	  orgel.	  
Denk	  voor	  de	  perioden	  bijvoorbeeld	  aan:	  
gregoriaans,	  middeleeuwen,	  renaissance,	  
barok,	  romantiek,	  ....,	  minimal	  music.	  
	  
3.	  Orgel-‐rap	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  stijlen	  met	  
elkaar	  verbinden	  en	  een	  remix	  maken.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  kinderen	  naar	  een	  fragment	  orgelmuziek	  
zoeken	  op	  internet	  en	  daar	  een	  rap	  bij	  
schrijven.	  Help	  de	  leerlingen	  op	  weg:	  
bijvoorbeeld	  een	  bekend	  thema	  uit	  een	  
klassiek	  stuk	  gebruiken	  voor	  het	  refrein.	  

Nieuwe	  tekst	  	  gebruiken	  als	  gesproken	  tekst	  
met	  improvisatie	  begeleiding	  door	  organist.	  	  
Laat	  ter	  inspiratie	  eventueel	  het	  orgellied	  van	  
de	  basisschool	  uit	  Heerde	  horen.	  (link....)	  
	  
VO	  	  	  
	  
1.	  Minimal	  music	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  maken	  
kennis	  met	  minimal	  music.	  
	  
Activiteit:	  
Presenteer	  de	  leerlingen	  het	  begrip	  ‘minimal	  
music’.	  Wat	  denken	  ze	  dat	  het	  is?	  Geef	  
vervolgens	  een	  definitie	  bijv.	  van	  Wikipedia:	  
“een	  muziekstijl	  met	  herhaling	  –	  vaak	  van	  
korte	  muzikale	  frases,	  met	  subtiele	  variaties	  
gedurende	  een	  lange	  tijd,	  of	  stilstand,	  vaak	  in	  
de	  vorm	  van	  lang	  aangehouden	  tonen	  –	  een	  
accent	  op	  consonante	  samenklanken	  en	  een	  
duidelijk	  tempo”.	  Laat	  vervolgens	  een	  
voorbeeld	  horen	  (bijv.	  een	  deel	  van	  de	  Canto	  
Ostinato	  van	  Simeon	  ten	  Holt	  of	  muziek	  van	  
Bert	  Matter	  of	  Toon	  Hagen).	  Bespreek	  wat	  de	  
leerlingen	  opvalt	  in	  de	  muziek.	  Herkennen	  ze	  
de	  elementen	  uit	  de	  definitie?	  Hoe	  komt	  dat	  
op	  orgel	  tot	  zijn	  recht?	  Wat	  gebeurt	  er	  met	  de	  
luisteraar	  en	  met	  de	  speler	  door	  de	  
herhalingen?	  
	  
2.	  Pentatoniek	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  
onderzoeken	  het	  gebruik	  van	  pentatoniek	  in	  
verschillende	  muziekstromingen.	  
	  
Activiteit:	  
Vele	  culturen	  en	  muziekstromingen	  gebruiken	  
de	  pentatoniek,	  maar	  vooral	  Chinese	  muziek,	  
Keltisch-‐Ierse	  en	  Schotse	  muziek,	  Indiaanse	  
muziek	  en	  blues	  staan	  er	  om	  bekend.	  Laat	  de	  
leerlingen	  voorbeelden	  hiervan	  zoeken.	  Geef	  
eventueel	  leerlingen	  die	  zelf	  muziek	  maken,	  
de	  mogelijkheid	  om	  fragmenten	  hieruit	  zelf	  uit	  
te	  proberen	  op	  orgel.

	   	  



©	  2020	  Orgelkids.nl	   16	  

HOOFDSTUK	  2	  
	  
Muziek	  maken	  
	  
M-‐1	  ORGELREGISTER	  NABOOTSEN	  (FLUITENKIST	  OF	  MELOPIPE)	  
	  
Deze	  activiteiten	  kunnen	  op	  school	  worden	  uitgevoerd	  met	  behulp	  van	  de	  Fluitenkist	  of	  vergelijkbare	  
pijpen	  zoals	  de	  Melopipes.	  
	  
Groep	  3-‐4	  
	  
1.	  In	  de	  goede	  volgorde	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  
toonhoogtes	  van	  elkaar	  onderscheiden.	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  kinderen	  elk	  een	  pijp	  en	  vorm	  
tweetallen.	  Laat	  je	  pijp	  klinken	  en	  ga	  in	  de	  
goede	  volgorde	  (van	  laag	  naar	  hoog)	  staan.	  
Luister	  goed:	  welke	  is	  hoger/lager?	  	  
Elk	  kind	  behoudt	  dezelfde	  pijp,	  maar	  vorm	  
andere	  tweetallen.	  
Probeer	  het	  later	  ook	  in	  drie-‐	  of	  viertallen.	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Melodie	  spelen	  op	  een	  levend	  register	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  op	  een	  
teken	  een	  toon	  voortbrengen,	  als	  onderdeel	  in	  
een	  groter	  geheel	  (melodie).	  
	  
Activiteit:	  
Vraag	  zes	  kinderen	  naar	  voren	  te	  komen,	  of	  
wijs	  zes	  kinderen	  aan.	  Geef	  de	  opdracht	  op	  
volgorde	  van	  lengte	  te	  gaan	  staan,	  langste	  
kind	  rechts.	  Geef	  elk	  kind	  een	  fluit	  (c,	  d,	  e,	  f,	  g,	  
a),	  waarbij	  het	  langste	  kind	  de	  langste	  fluit	  
krijgt,	  enz.	  Ga	  achter	  de	  kinderen	  staan	  en	  
geef	  de	  opdracht:	  als	  ik	  mijn	  hand	  op	  je	  rug	  
leg,	  blaas	  je.	  Blijft	  mijn	  hand	  op	  je	  rug,	  dan	  blijf	  
je	  blazen.	  Speel	  op	  deze	  manier	  een	  paar	  

melodieën.	  Gebruik	  twee	  handen	  om	  de	  
melodie	  tweestemmig	  te	  laten	  klinken.	  
Leg	  daarna	  de	  verbinding	  naar	  de	  werking	  van	  
het	  orgel,	  waarbij	  de	  organist	  elke	  pijpen	  via	  
een	  toets	  tot	  klinken	  brengt.	  
Variatie:	  laat	  ook	  kinderen	  de	  ‘organist’	  van	  
het	  ‘levende	  register’	  zijn.	  
	  
2.	  Melodie	  spelen	  op	  kleurcodes	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  in	  een	  
samenspel	  in	  de	  groep	  op	  het	  juiste	  moment	  
zijn	  toon	  laten	  horen.	  
	  
Activiteit:	  
Gebruik	  bladmuziek	  met	  kleuren	  (vakjes,	  
bolletjes	  of	  noten)	  en	  toon	  die	  op	  het	  bord.	  
Geef	  de	  kinderen	  elk	  een	  eigen	  pijp,	  geef	  het	  
tempo	  aan	  en	  laat	  de	  kinderen	  elk	  op	  hun	  
beurt	  op	  hun	  pijp	  blazen.	  Oefen	  het	  langzaam	  
en	  voer	  als	  het	  goed	  gaat	  het	  tempo	  wat	  op.	  
Reflecteer	  met	  de	  kinderen	  hoe	  het	  gaat.	  Wat	  
kunnen	  we	  samen	  nog	  beter	  doen?	  	  
Deze	  lessen	  kunnen	  op	  school	  verzorgd	  
worden.	  
	  
Groep	  7-‐8	  
	  
VO	  
Met	  midi/keyboard	  nummers/kleuren;	  
spelen	  op	  commando	  van	  de	  organist.	  
	  

	  
M-‐2	  ORGEL	  BESPELEN	  
	  
GROEP	  1-‐2	  
	  
Deze	  activiteiten	  zijn	  uit	  te	  voeren	  op	  school	  
met	  het	  Doe-‐orgel.	  

	  
1.	  Klanken	  produceren	  
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Leerdoel	  /competentie:	  het	  kind	  ervaart	  dat	  er	  
geluid	  klinkt	  door	  zijn	  toedoen.	  	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  kinderen	  in	  kleine	  groepjes	  (3	  of	  4	  
kinderen)	  rondom	  het	  Doe-‐orgel	  staan.	  Zorg	  
zelf	  voor	  de	  windvoorziening	  en	  nodig	  
kinderen	  om	  beurten	  uit	  om	  een	  of	  meer	  
toetsen	  in	  te	  drukken.	  Wat	  zie	  je?	  Wat	  hoor	  
je?	  Wat	  gebeurt	  er	  als	  je	  twee	  toetsen	  tegelijk	  
indrukt?	  
	  
2.	  Improviseren	  
	  
Leerdoel	  /	  competentie:	  het	  kind	  durft	  te	  
onderzoeken	  en	  uitproberen	  welke	  klanken	  
het	  orgel	  voortbrengt.	  	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  het	  kind	  eerst	  de	  gelegenheid	  om	  het	  
hele	  toetsenbord	  te	  verkennen.	  Zorg	  zelf	  voor	  
de	  windvoorziening.	  Benoem	  de	  
eigenschappen	  bij	  de	  toetsen	  die	  het	  kind	  
indrukt:	  hoog/laag.	  Daag	  het	  kind	  uit	  om	  te	  
variëren,	  eventueel	  ook	  met	  twee	  handen	  
(vingers)	  tegelijk.	  Vraag	  naar	  de	  ervaringen.	  
	  
GROEP	  3-‐4	  
	  
Deze	  activiteiten	  zijn	  uit	  te	  voeren	  op	  school	  
met	  het	  Doe-‐orgel.	  
	  
1.	  Klanken	  
Leerdoel/competentie	  	  
	  
	  
2.	  Vraag	  en	  antwoord	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  een	  korte	  
melodie	  (3	  of	  4	  noten)	  ten	  gehore	  brengen	  in	  
dialoogvorm.	  
	  
Activiteit:	  	  
Stel	  de	  kinderen	  op	  in	  twee	  rijen.	  De	  ene	  rij	  
komt	  langs	  het	  orgel	  of	  het	  Doe-‐orgel,	  de	  
andere	  langs	  een	  ander	  instrument,	  wat	  
eenvoudig	  tot	  klinken	  te	  brengen	  is:	  bijv.	  
piano,	  xylofoon.	  Het	  ene	  kind	  speelt	  een	  
melodisch	  ‘zinnetje’	  op	  orgel,	  een	  ander	  kind	  
antwoordt	  daarop	  met	  een	  ander	  instrument:	  
piano,	  xylofoon.	  
	  

GROEP	  5-‐6	  
	  
1.	  Masterclass	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  
constructieve	  feedback	  geven	  en	  van	  anderen	  
ontvangen.	  
	  
Activiteit:	  
Nodig	  kinderen	  die	  al	  een	  toetsinstrument	  
bespelen	  uit	  voor	  een	  mini-‐masterclass.	  Ze	  
spelen	  een	  ingestudeerd	  stuk	  voor	  en	  krijgen	  
daarop	  gericht	  feedback	  van	  de	  organist	  en	  
eventueel	  ook	  van	  medeleerlingen.	  
	  
2.	  Spelen	  voor	  publiek	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  een	  eigen	  
idee	  of	  bestaande	  compositie	  aan	  anderen	  
presenteren.	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  kinderen	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  
ingestudeerd	  stuk	  te	  presenteren	  in	  een	  
voorspeelconcert	  of	  speciaal	  schoolconcert.	  
	  
GROEP	  7-‐8	  
	  
1.	  Spelen	  voor	  publiek	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  een	  eigen	  
idee	  of	  bestaande	  compositie	  aan	  anderen	  
presenteren.	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  kinderen	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  
ingestudeerd	  stuk	  te	  presenteren	  in	  een	  
voorspeelconcert	  of	  speciaal	  schoolconcert.	  
	  
2.	  Ensemble-‐spel	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  een	  eigen	  
idee	  of	  bestaande	  compositie	  samen	  met	  één	  
of	  meer	  andere	  musici	  aan	  anderen	  
presenteren.	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  kinderen	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  
ingestudeerd	  stuk	  te	  presenteren	  in	  een	  
voorspeelconcert	  of	  speciaal	  schoolconcert.	  
	  
VO	  	  	  
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1.	  Orgel	  in	  the	  remix	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  
verkennen	  geluid	  en	  muziek	  en	  stellen	  daaruit	  
een	  eigen	  compositie	  samen	  in	  combinatie	  
met	  orgelmuziek.	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  leerlingen	  de	  gelegenheid	  muziek	  en	  
geluiden	  van	  het	  orgel	  te	  onderzoeken	  en	  op	  

te	  nemen	  (dat	  hoeft	  niet	  alleen	  muzikaal	  
geluid	  te	  zijn,	  het	  geluid	  van	  balgen	  of	  
abstracten	  is	  ook	  mogelijk).	  Die	  opnames	  gaan	  
ze	  digitaal	  bewerken	  en	  combineren	  met	  
andere	  geluiden	  tot	  een	  nieuw	  klankverhaal	  
ontstaat.	  
Voorbeeld:	  Olaf	  Parusel	  maakte	  een	  
compositie	  met	  geluiden	  van	  de	  drukpers:	  	  
https://youtu.be/-‐K0YGqxVbSA	  
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HOOFDSTUK	  3	  
	  
Muziek	  componeren	  
	  
C-‐1	  MELODIE	  BEDENKEN	  EN	  (GRAFISCH)	  NOTEREN	  
	  
Groep	  1-‐2	  
	  
1.	  Noten	  coderen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  kinderen	  ontdekken	  
dat	  je	  muziek	  kunt	  coderen.	  
	  
Activiteit:	  
Bedenk	  samen	  met	  een	  kind	  een	  korte	  
melodie	  met	  twee	  fluiten	  uit	  de	  Fluitenkist.	  
Zullen	  we	  hem	  nog	  eens	  spelen?	  Maak	  een	  
volgend	  melodietje	  langer.	  Nu	  wordt	  het	  lastig	  
om	  te	  onthouden.	  Kleur	  op	  een	  ruitjesvel	  
enkele	  vakjes	  in	  de	  kleur	  van	  de	  fluiten	  (of:	  
plak	  gekleurde	  stippen,	  leg	  gekleurde	  blokjes	  
in	  een	  volgorde).	  Nu	  kun	  je	  dezelfde	  melodie	  
nog	  eens	  spelen.	  Probeer	  het	  uit	  en	  maak	  het	  
daarna	  moeilijker	  met	  drie	  fluiten.	  
	  
Groep	  3-‐4	  
	  
1.	  Componeren	  met	  de	  Fluitenkist	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  een	  eigen	  
gemaakte	  codering	  met	  kleuren	  tot	  klinken	  
brengen	  met	  fluiten	  in	  de	  kleurcodes.	  
	  
Activiteit:	  geef	  een	  groepje	  van	  vier	  kinderen	  
elk	  een	  fluit	  en	  een	  kopieerblad	  met	  een	  rij	  
vakjes	  om	  in	  te	  kleuren.	  Geef	  ze	  de	  
bijbehorende	  viltstiften	  of	  kleurpotloden	  in	  
dezelfde	  kleuren	  als	  de	  pijpen.	  Laat	  de	  
kinderen	  met	  kleuren	  componeren	  en	  
vervolgens	  samen	  de	  gemaakte	  melodie	  
uitproberen.	  
	  
2.	  Melodie	  opschrijven	  
	  
Leerdoel/competentie:	  kinderen	  kunnen	  een	  
vereenvoudigde	  notatievorm	  van	  muziek	  
lezen/gebruiken.	  
	  
Activiteit:	  
Gebruik	  notatievormen	  waarbij	  niet	  alleen	  
kleuren,	  maar	  ook	  lijnen	  worden	  gebruikt	  om	  

de	  hoogte	  aan	  te	  geven.	  Bouw	  samen	  met	  
leerlingen	  aan	  een	  melodie	  op	  het	  Doe-‐orgel	  
of	  een	  ander	  instrument.	  Begin	  met	  1	  noot	  en	  
een	  heel	  eenvoudig	  ritme.	  Varieer	  steeds	  
meer	  en	  noteer	  met	  kleuren	  en	  hoogte	  op	  het	  
bord.	  Gebruik	  daarbij	  een	  paar	  horizontale	  
lijnen	  die	  het	  verloop	  van	  de	  melodie	  laten	  
zien.	  Kunnen	  de	  leerlingen	  de	  melodie	  nu	  zelf	  
zingen?	  Vraag	  leerlingen	  om	  te	  assisteren	  bij	  
het	  noteren	  van	  de	  melodie.	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Muziek	  in	  notenschrift	  
	  
Leerdoel/competentie:	  leerlingen	  kunnen	  een	  
eenvoudige	  melodie	  in	  notenschrift	  
opschrijven.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  kinderen	  in	  tweetallen	  met	  fluiten	  of	  
Boomwhackers	  een	  melodie	  bedenken	  en	  
geef	  ze	  muziekpapier	  om	  dit	  te	  noteren.	  Geef	  
daarbij	  een	  voorbeeld	  van	  de	  (gekleurde)	  
noten	  op	  de	  notenbalk.	  Laat	  ze	  hun	  eigen	  
bedachte	  melodie	  noteren	  op	  het	  
muziekpapier	  en	  daarna	  ten	  gehore	  brengen.	  
Variatie:	  geef	  de	  genoteerde	  melodie	  door	  
aan	  een	  volgend	  groepje	  die	  het	  moet	  spelen.	  
Klopt	  het?	  
Houd	  het	  eenvoudig	  en	  laat	  alle	  noten	  even	  
lang	  klinken.	  
	  
Groep	  7-‐8	  
	  
1.	  Muziek	  noteren	  voor	  orgel	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  weet	  
oplossingen	  te	  bedenken	  voor	  het	  noteren	  
van	  muziek	  die	  op	  orgel	  gespeeld	  kan	  worden.	  
	  
Activiteit:	  
Als	  leerlingen	  het	  orgel	  hebben	  gezien	  is	  de	  
vraag	  hoe	  je	  orgelmuziek	  handig	  zou	  kunnen	  
noteren.	  Hoe	  noteer	  je	  de	  muziek	  die	  met	  de	  
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voeten	  gespeeld	  wordt?	  Hoe	  noteer	  je	  welke	  
registers	  je	  wilt	  gebruiken?	  
Laat	  leerlingen	  daarna	  bladmuziek	  voor	  orgel	  
zien,	  met	  afzonderlijke	  regel	  voor	  pedaalpartij.	  
Laat	  ook	  zien	  hoe	  je	  aantekeningen	  maakt	  in	  
de	  partituur	  voor	  het	  aangeven	  van	  linker-‐	  of	  
rechtervoet.	  Leg	  uit	  hoe	  het	  werken	  met	  
verschillende	  registers	  wordt	  gebruikt.	  
Kunnen	  leerlingen	  een	  manier	  bedenken	  
waarop	  het	  eenvoudiger	  kan?	  Laat	  ze	  
daarover	  brainstormen.	  
	  
2.	  Een	  muzikaal	  verhaal	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  zijn	  in	  
staat	  om	  een	  kort	  verhaal	  in	  muziek	  uit	  te	  
werken,	  vast	  te	  leggen	  en	  te	  reproduceren.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  leerlingen	  een	  kort	  muzikaal	  verhaal	  
bedenken,	  met	  drie	  verschillende	  scenes.	  Wat	  

gebeurt	  er	  in	  elke	  scene?	  Hoe	  kun	  je	  dat	  
verklanken,	  zijn	  er	  langzame	  en	  snelle	  delen?	  
Welke	  dynamiek	  is	  er	  in	  de	  muziek	  nodig?	  Op	  
orgel	  is	  bovendien	  de	  registratie	  van	  belang.	  
Laat	  leerlingen	  bedenken	  hoe	  ze	  dat	  zo	  willen	  
noteren	  dat	  ze	  het	  daarna	  samen	  kunnen	  
reproduceren.	  Alle	  technieken	  van	  notatie	  en	  
tekenen	  zijn	  toegestaan.	  
	  
VO	  	  	  
	  
In	  Deel	  II	  staat	  een	  uitgewerkt	  project	  rond	  
grafische	  composities	  en	  registraties	  (bijv.	  
Cornelius	  Cardew,	  stuk	  ‘Treatise’,	  met	  
handboek	  over	  afspraken	  interpretatie	  van	  
verschillende	  grafische	  elementen).	  	  
	  
	  
	  

	  
C-‐2	  IMPROVISEREN	  
	  
Groep	  3-‐4	  
	  
1.	  Dialoog	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  kunnen	  
improviserend	  een	  dialoog	  aangaan	  tussen	  
orgel	  en	  een	  ander	  instrument.	  
	  
Activiteit:	  	  
Stel	  de	  kinderen	  op	  in	  een	  rijtje	  bij	  het	  Doe-‐
orgel.	  Neem	  zelf	  plaats	  achter	  de	  piano	  of	  het	  
grote	  orgel.	  Maak	  er	  een	  vraag	  antwoordspel	  
van.	  De	  leerling	  speelt	  een	  kort	  ‘zinnetje’	  (een	  
reeks	  noten),	  de	  organist/docent	  antwoordt.	  
Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  hiervoor	  de	  
Boomwhackers	  of	  een	  klokkenspel	  /	  xylofoon	  
te	  gebruiken.	  In	  het	  begin	  is	  alles	  goed,	  ook	  
een	  enkele	  noot.	  Stimuleer	  de	  kinderen	  om	  
zich	  uit	  te	  drukken	  in	  langere	  muzikale	  zinnen.	  
Tekst	  erbij	  kan	  helpen,	  zoals	  je	  naam	  of	  een	  
langer	  woord.	  
Variatie:	  laat	  kinderen	  op	  elkaar	  reageren	  
(twee	  rijtjes,	  om	  beurten	  mag	  een	  speler	  de	  
toetsen	  bespelen).	  	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  

1.	  Akkoorden	  en	  zinnen	  
Leerdoel:	  de	  kinderen	  ontwikkelen	  gevoel	  
voor	  de	  opbouw	  van	  een	  muzikale	  zin	  door	  
introductie	  van	  akkoordenschema’s.	  
	  
Activiteit:	  
Muzikale	  spelvorm,	  geschikt	  voor	  kleine	  
groepjes.	  Laat	  een	  kind	  een	  geïmproviseerd	  
melodietje	  spelen.	  Begeleid	  dat	  zelf	  met	  
eenvoudige	  akkoorden.	  Volg	  eerst	  het	  
patroon:	  I-‐V-‐I.	  Ga	  samen	  met	  de	  kinderen	  na	  
of	  de	  zin	  ‘af’	  is.	  Geef	  kinderen	  de	  ruimte	  om	  
hiermee	  te	  spelen	  en	  uit	  te	  proberen.	  Speel	  
samen	  met	  korte	  en	  langere	  zinnen.	  	  
Doe	  daarna	  hetzelfde	  met	  	  het	  patroon:	  I-‐IV-‐V-‐
I.	  Vraag	  kinderen	  te	  vertellen	  wat	  ze	  in	  de	  
muziek	  horen.	  Wanneer	  is	  het	  af	  en	  wanneer	  
moet	  het	  nog	  verder	  gaan.	  
	  
Groep	  7-‐8	  
	  
1.	  Improvisatie	  in	  een	  combo	  of	  band	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  
ontdekken	  hoe	  akkoordenschema’s	  van	  
belang	  zijn	  voor	  improvisatie	  in	  jazz,	  blues	  en	  
pop.	  
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Activiteit:	  
Beluister	  met	  de	  leerlingen	  die	  een	  instrument	  
bespelen	  enkele	  muziekfragmenten	  uit	  de	  
jazz,	  blues	  en	  popmuziek.	  Bespreek	  of	  er	  
duidelijk	  akkoorden	  te	  horen	  zijn.	  Zoek	  
eventueel	  de	  bladmuziek	  erbij	  en	  kijk	  naar	  de	  
gebruikte	  akkoordenschema’s.	  Bespreek	  hoe	  
een	  vast	  schema	  kan	  helpen	  om	  te	  
improviseren	  als	  je	  samen	  speelt	  in	  een	  groep.	  
Laat	  leerlingen	  dat	  zelf	  uitproberen	  met	  
enkele	  instrumenten	  bij	  het	  orgel.	  
	  
VO	  
	  
1.	  Improvisatie	  workshop	  
	  
Leerdoel/competentie:	  leerlingen	  leren	  
improviseren	  en	  uiteindelijk	  uitvoeren	  voor	  
publiek	  
	  
Activiteit:	  	  
De	  leerlingen	  worden	  in	  kleine	  groepjes	  
uitgedaagd	  om	  te	  improviseren	  op	  het	  orgel.	  
Ga	  ervan	  uit	  dat	  enige	  gewenning	  nodig	  is	  om	  
zich	  vrij	  te	  voelen.	  Plan	  dus	  liefst	  een	  paar	  
lessen	  om	  eerst	  de	  mogelijkheden	  te	  
verkennen,	  dan	  een	  plan	  te	  maken	  en	  dat	  uit	  
te	  proberen.	  Help	  de	  leerlingen	  bij	  dit	  	  proces.	  
Laat	  ze	  ook	  ontdekken	  dat	  het	  orgel	  achter	  de	  
klavieren	  vaak	  anders	  klinkt	  dan	  in	  de	  

kerkzaal.	  Maak	  studieopnames	  om	  dat	  terug	  
te	  horen.	  Besluit	  de	  workshop	  met	  een	  
optreden	  van	  het	  groepje	  leerlingen	  voor	  
vrienden	  en	  familie.	  
Reflecteer	  achteraf:	  ging	  het	  zoals	  ze	  hadden	  
verwacht?	  Wat	  ging	  beter	  dan	  verwacht?	  Wat	  
zouden	  ze	  een	  volgende	  keer	  anders	  willen	  
doen?	  
	  
2.	  Singer-‐songwriter	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  leren	  zelf	  
muziek	  schrijven	  eventueel	  met	  gezongen	  of	  
gesproken	  tekst	  erbij.	  
	  
Activiteit:	  
Organiseer	  voor	  leerlingen	  die	  dat	  willen	  een	  
Singer-‐songwriter	  workshop.	  Laat	  de	  
leerlingen	  verkennen	  wat	  ze	  met	  de	  
klankkleuren	  van	  het	  orgel,	  in	  combinatie	  met	  
de	  menselijke	  stem	  kunnen	  doen.	  Het	  hoeft	  
niet	  alleen	  om	  gezongen	  liedtekst	  te	  gaan.	  
Ook	  gesproken	  gedichten	  kunnen	  worden	  
ondersteund	  met	  orgel.	  
Voorbeeld:	  Spinvis	  heeft	  zijn	  liedjes	  
uitgevoerd	  met	  orgel	  in	  de	  Keizersgrachtkerk	  
in	  Amsterdam.	  
https://www.youtube.com/watch?v=OR4dQN
bOgnc	  
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HOOFDSTUK	  4	  
	  
Orgelmuziek	  waarderen	  
	  
O-‐1	  DE	  ORGANIST	  
	  
Groep	  1-‐2	  
	  
1.	  	  Orgel	  of	  geen	  orgel?	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  herkent	  de	  
klank	  van	  het	  orgel	  en	  kan	  die	  onderscheiden	  
van	  andere	  instrumenten.	  
	  
Activiteit:	  
Zet	  de	  stoelen	  in	  kring.	  Laat	  de	  kinderen	  door	  
de	  open	  ruimte	  in	  het	  midden	  lopen.	  Laat	  
muziekfragmenten	  horen	  van	  verschillende	  
instrumenten.	  Luister	  goed	  wat	  voor	  
instrument	  je	  hoort.	  Hoor	  je	  een	  orgel,	  dan	  ga	  
je	  zitten.	  
	  
Groep	  3-‐4	  
1.	  Onderzoek	  waarom	  het	  orgel	  zoveel	  
klavieren	  heeft.	  De	  organist	  heeft	  toch	  maar	  
twee	  handen?	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Klanken	  nabootsen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  
	  
Activiteit:	  
De	  organist	  kan	  met	  het	  orgel	  allerlei	  klanken	  
nabootsen.	  Een	  goed	  voorbeeld	  zijn	  
muziekstukken	  waarin	  de	  geluiden	  van	  vogels	  
worden	  nagedaan.	  	  
	  
2.	  De	  organist	  als	  solist	  
	  
Groep	  7-‐8	  
	  
1.	  De	  organist	  als	  begeleider	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  krijgt	  inzicht	  in	  
de	  rol	  van	  de	  organist	  als	  begeleider.	  
	  
Activiteit:	  

Introduceer	  drie	  soorten	  muziek	  waarbij	  de	  
organist	  een	  rol	  als	  begeleider	  kan	  hebben:	  
kerkzang	  –	  kamermuziek	  –	  orkest	  
	  
2.	  Interview	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  maakt	  nader	  
kennis	  met	  het	  beroep	  van	  de	  organist	  door	  
een	  interview	  af	  te	  nemen.	  
	  
Activiteit:	  
Benader	  een	  of	  meer	  organisten	  uit	  de	  eigen	  
plaats	  die	  bereid	  zijn	  een	  interview	  aan	  
kinderen	  te	  geven.	  
Laat	  de	  kinderen	  hun	  vragen	  voorbereiden	  in	  
groepjes.	  Bespreek	  de	  vragen	  eventueel	  
vooraf	  met	  de	  hele	  klas.	  Zorg	  dat	  er	  in	  elk	  
geval	  aandacht	  is	  voor:	  het	  beroep,	  de	  
opleiding/studie,	  het	  instrument,	  de	  
persoonlijke	  muziekvoorkeuren.	  
Maak	  eventueel	  een	  team	  met	  interviewer	  en	  
cameraman/-‐vrouw	  die	  het	  interview	  
vastleggen.	  
Deze	  activiteit	  past	  goed	  in	  een	  projectweek	  
over	  muziek	  of	  erfgoed.	  
	  
VO	  
	  	  	  
1.	  Orgel	  als	  orkest	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  krijgen	  
inzicht	  in	  de	  betekenis	  van	  het	  orgel	  als	  
instrument,	  waarmee	  een	  heel	  orkest	  kan	  
worden	  nagebootst.	  
	  
Activiteit:	  
Een	  bekende	  uitspraak	  is:	  “Mon	  orgue	  c’est	  
mon	  orchestre”.	  Laat	  de	  tekst	  vertalen	  en	  laat	  
leerlingen	  opzoeken	  van	  wie	  die	  uitspraak	  is	  
(antwoord:	  César	  Franck).	  
Het	  bijzondere	  aan	  het	  orgel	  is,	  dat	  het	  
geschikt	  is	  om	  een	  heel	  orkest	  hoorbaar	  te	  
krijgen,	  terwijl	  dat	  kan	  met	  één	  organist.	  Wat	  
zijn	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  daarvan?	  
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Laat	  de	  leerlingen	  enkele	  video’s	  bekijken	  (of	  
zelf	  opzoeken)	  van	  orgelwerken	  van	  César	  
Franck.	  
	  
2.	  Registranten,	  onmisbare	  hulpen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  kennen	  
de	  functie	  van	  de	  registrant	  bij	  een	  
orgelconcert.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  een	  filmpje	  zien	  van	  een	  organist	  en	  twee	  
registranten.	  Of	  bezoek	  een	  repetitie	  of	  
concert	  waarbij	  registranten	  een	  rol	  hebben	  
en	  waarbij	  je	  ze	  (eventueel	  via	  een	  
videoscherm)	  aan	  het	  werk	  kunt	  zien.	  Een	  
gesprek	  met	  de	  registrant(en)	  moet	  inzicht	  
geven	  in	  de	  taak.	  	  

Laat	  de	  leerlingen	  zo	  mogelijk	  zelf	  eens	  
ervaren	  wat	  deze	  taak	  inhoudt	  (bijv.	  tijdens	  
een	  repetitie).	  
	  
3.	  Voorbereiding	  op	  het	  orgelconcert	  
	  
Leerdoel/competenties:	  de	  leerling	  ervaart	  
wat	  erbij	  komt	  kijken	  om	  een	  orgelconcert	  te	  
geven.	  
	  
Activiteit:	  
Vraag	  bijvoorbeeld	  in	  het	  kader	  van	  een	  
projectweek	  aan	  enkele	  leerlingen	  om	  een	  
reportage	  te	  maken	  over	  een	  orgelconcert.	  Ze	  
interviewen	  de	  organist	  over	  de	  keuze	  van	  de	  
uit	  te	  voeren	  stukken.	  Vervolgens	  volgen	  ze	  
zijn/haar	  voorbereiding	  op	  het	  concert	  en	  
wonen	  uiteraard	  het	  concert	  zelf	  bij.	  Ze	  maken	  
hiervan	  een	  videoverslag.	  
	  

	  
O-‐2	  COMPONISTEN	  
	  
Groep	  7-‐8	  
	  
1.	  Belangrijke	  componisten	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerling	  weet	  
minstens	  drie	  belangrijke	  componisten	  van	  
orgelmuziek	  te	  noemen.	  
Activiteit:	  
Laat	  enkele	  klassieke	  stukken	  voor	  orgel	  
horen.	  Bijvoorbeeld	  de	  Toccata	  in	  d	  van	  J.S.	  
Bach.	  
Zoek	  uit	  wie	  er	  belangrijke	  componisten	  
waren	  voor	  het	  orgel.	  Beluister	  een	  of	  meer	  
stukken	  op	  Youtube,	  van	  minimaal	  3	  
componisten.	  Schrijf	  op	  wat	  je	  hebt	  beluisterd	  
en	  geef	  aan	  wat	  je	  er	  van	  vond.	  	  
Zijn	  er	  ook	  vrouwelijke	  componisten?	  
Zoek	  voorbeelden	  uit	  verschillende	  landen.	  
	  
VO	  	  	  
	  
1.	  Componist	  als	  beroep	  
Leerdoel/competenties:	  de	  leerling	  heeft	  een	  
indruk	  van	  de	  werkzaamheden	  van	  een	  
componist.	  
	  
Activiteit:	  

Veel	  organisten	  componeren	  ook	  zelf	  wel	  eens	  
muziek.	  Interview	  een	  componist.	  Bedenk	  
vooraf	  goed	  welke	  vragen	  je	  wilt	  stellen.	  	  
Besteed	  bijvoorbeeld	  aandacht	  aan:	  vereiste	  
opleiding,	  werkwijze	  om	  tot	  composities	  te	  
komen,	  inkomsten	  (kun	  je	  ervan	  leven?).	  Hoe	  
komt	  een	  componist	  aan	  ideeën?	  Is	  er	  een	  
opdrachtgever	  nodig?	  Moet	  een	  componist	  
altijd	  ook	  zelf	  organist	  zijn?	  
Kijktip:	  de	  Zweedse	  componist	  Fredrik	  
Hagstedt	  heeft	  op	  Youtube	  twee	  video’s	  
geplaatst,	  waarbij	  hij	  realtime	  een	  suite	  voor	  
het	  Doe-‐orgel	  componeert.	  De	  tweede	  video	  
is	  
https://www.youtube.com/watch?v=aWSEKfT
1t6M.	  
	  
2.	  Bewerkingen	  van	  klassiekers	  
Bekijk	  de	  video	  waarin	  de	  Toccata	  en	  Fuga	  van	  
J.S.	  Bach	  wordt	  gespeeld	  door	  rockgitaren	  
(https://youtu.be/wqgQ7IYhvRg).	  
Laat	  leerlingenvideo’s	  zoeken	  en	  bekijken	  van	  
bewerkingen	  van	  orgelstukken	  van	  Bach.	  Zoek	  
ook	  een	  uitvoering	  van	  het	  origineel.	  Welke	  
verschillen	  vallen	  je	  op?	  Hoe	  waardeer	  je	  
beide	  versies	  (noem	  van	  elk	  een	  positief	  en	  
een	  minder	  positief	  punt)?.	  
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HOOFDSTUK	  5	  
	  
Orgel	  en	  techniek	  
	  
T-1 ORGEL BOUWEN (DOE-ORGEL) 
	  
Algemeen	  
De	  instructiekaarten	  van	  het	  Doe-‐orgel	  maken	  
het	  mogelijk	  om	  kinderen	  gelijktijdig	  in	  
groepjes	  te	  laten	  werken	  aan	  een	  deel	  van	  het	  
orgel	  (raamwerk,	  pijpen	  sorteren,	  toetsen	  
sorteren).	  Zodra	  alles	  bij	  elkaar	  komt	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  kinderen	  ook	  weten	  wat	  de	  
andere	  taken	  waren.	  Laat	  elk	  groepje	  kort	  
vertellen	  wat	  ze	  hebben	  gedaan	  en	  waarvoor	  
dat	  dient.	  
Het	  bouwen	  van	  het	  Doe-‐orgel	  maakt	  heel	  
veel	  duidelijk.	  Hierna	  volgen	  enkele	  suggesties	  
om	  aanvullende	  onderwerpen	  om	  wat	  
uitvoeriger	  te	  bespreken.	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Windlade	  en	  registers	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  doorzien	  
het	  principe	  van	  in-‐	  en	  uitschakelen	  van	  
registers	  in	  combinatie	  met	  de	  ventielen	  in	  de	  
windlade.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  kinderen	  goed	  kijken	  wat	  er	  gebeurt	  in	  
de	  windlade	  als	  je	  een	  toets	  indrukt.	  Het	  
haakje	  trekt	  een	  langwerpig	  blokje	  hout	  naar	  
beneden	  (ventiel).	  Als	  de	  wind	  daaruit	  
ontsnapt	  krijgen	  alle	  pijpen	  van	  die	  toets	  
wind.	  Tenzij	  je	  daar	  ‘een	  stokje	  voor	  steekt’	  en	  
het	  hele	  register	  dichtschuift.	  	  
Deze	  uitvinding	  is	  al	  oud:	  Na	  het	  jaar	  1500	  
werd	  het	  mogelijk,	  door	  uitvinding	  van	  een	  
manier	  om	  rijen	  pijpen	  in	  en	  uit	  te	  schakelen,	  
veel	  meer	  klankkleuren	  ten	  gehore	  te	  
brengen.	  Het	  mechanisme	  dat	  hiervoor	  
gebruikt	  wordt,	  bedient	  de	  organist	  met	  het	  
in-‐	  en	  uitschuiven	  van	  de	  registertrekkers	  
naast	  of	  boven	  de	  speeltafel.	  
	  
Groep	  7-‐8	  
1.	  De	  ontbrekende	  cis	  
	  

Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  realiseren	  
zich	  waarom	  er	  een	  toets	  en	  pijpen	  ontbreken	  
in	  het	  ontwerp	  van	  het	  Doe-‐orgel.	  	  
	  
Activiteit:	  
Wie	  wil	  de	  hele	  toonladder	  spelen	  op	  het	  Doe-‐
orgel	  over	  alle	  toetsen?	  Wat	  valt	  je	  op?	  (lage	  
cis	  ontbreekt).	  Kun	  je	  bedenken	  waarom	  dat	  is	  
gedaan?	  (wegens	  ruimtegebrek	  en	  het	  doel	  
om	  de	  pijpen	  recht	  boven	  de	  toetsen	  te	  willen	  
plaatsen).	  Laat	  de	  kinderen	  zien	  dat	  de	  gaten	  
voor	  de	  langste	  pijpen	  schuin	  geboord	  zijn.	  
Laat	  kinderen	  bedenken	  hoe	  je	  ruimte	  kunnen	  
maken,	  zodat	  de	  cis	  er	  wel	  op	  past?	  	  
Muziekexperiment:	  hoe	  kun	  je	  de	  cis	  toch	  
laten	  klinken?	  (variëren	  met	  half	  afdekken	  
pijp).	  
	  
2.	  Wind	  op	  voorraad	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  begrijpen	  
het	  nut	  van	  een	  magazijnbalg	  voor	  het	  
verkrijgen	  van	  een	  constante	  windtoevoer.	  
	  
Activiteit:	  
Bespreek	  met	  de	  kinderen	  het	  principe	  van	  
een	  magazijnbalg.	  Zou	  je	  ook	  direct	  de	  balgen	  
op	  de	  windlade	  kunnen	  aansluiten?	  Het	  doel	  is	  
immers	  dat	  er	  wind	  in	  de	  windlade	  komt.	  Laat	  
eventueel	  een	  kind	  spelen	  op	  een	  melodica.	  
Wat	  is	  het	  effect?	  Je	  moet	  plannen	  wanneer	  je	  
adem	  haalt,	  om	  de	  muziek	  niet	  te	  laten	  
stoppen	  op	  een	  ongewenst	  moment.	  Hoe	  zit	  
dat	  bij	  een	  doedelzak?	  Die	  heeft	  wind	  op	  
voorraad.	  En	  bij	  een	  accordeon?	  
	  
:	  Eventueel:	  druk	  op	  de	  magazijnbalg	  van	  Doe-‐
orgel	  vergroten.	  Wat	  is	  het	  effect?	  
	  
	  
VO	  	  	  
Tekeningen	  laten	  bekijken	  van	  het	  Doe-‐orgel	  
(originelen	  van	  Wim)	  
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Doorgronden	  van	  het	  principe	  van	  een	  
windlade.	  Verschillende	  principes	  laten	  

onderzoeken	  (tooncancellade,	  etc)	  

	  
	  
T-2 ORGEL BEZOEKEN EN BEKIJKEN 
	  
Voor	  het	  organiseren	  van	  een	  excursie,	  zie	  deel	  II,	  hoofdstuk??	  Hierna	  staan	  werkvormen	  beschreven	  
om	  het	  orgel	  goed	  te	  onderzoeken.	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Goed	  bekijken	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  leren	  door	  
observeren	  welke	  kenmerk	  er	  aan	  een	  orgel	  te	  
zien.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  kinderen	  eerst	  het	  orgel	  goed	  bekijken	  
en	  geef	  daarbij	  kijkopdrachten	  (bijv.	  via	  een	  
werkblad).	  Bespreek	  daarna	  de	  antwoorden	  
en	  geef	  meer	  toelichting.	  
-‐	  Hoeveel	  pijpen	  heeft	  het	  orgel?	  (tellen	  ze	  
alleen	  de	  frontpijpen?)	  Geef	  uitleg	  over	  
prestanten	  en	  wat	  er	  te	  vinden	  is	  in	  het	  
binnenwerk	  van	  een	  orgel.	  
-‐	  Wat	  voor	  materialen	  zie	  je?	  Bespreek	  welke	  
materialen	  er	  gebruikt	  worden	  in	  een	  orgel	  en	  
waarom	  juist	  die	  materialen?	  
-‐	  Waarom	  heeft	  een	  orgel	  zoveel	  klavieren?	  
De	  organist	  heeft	  immers	  maar	  twee	  handen?	  
Bespreek	  de	  verschillende	  klavieren	  en	  
registers.	  Laat	  een	  stuk	  muziek	  horen	  en	  zien,	  
waarbij	  de	  verschillende	  klavieren	  functioneel	  
van	  belang	  zijn	  (een	  echofantasie	  
bijvoorbeeld).	  
	  
2.	  Hoe	  lang	  speelt	  het	  orgel	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  Laat	  de	  
kinderen	  bij	  de	  balgen	  kijken:	  zet	  de	  motor	  

aan	  en	  laat	  ze	  zien	  hoe	  de	  balgen	  worden	  
gevuld.	  Laat	  de	  kinderen	  voorspellen	  wat	  er	  
gaat	  gebeuren	  als	  je	  de	  motor	  uitzet	  en	  
doorspeelt.	  Hoe	  lang	  zal	  het	  duren	  voor	  je	  
niets	  meer	  kunt	  laten	  klinken?	  Blijft	  de	  klank	  
even	  sterk	  totdat	  alle	  lucht	  op	  is?	  Hoe	  gaat	  dat	  
als	  kinderen	  zelf	  een	  toon	  moeten	  zingen	  tot	  
hun	  longen	  leeg	  zijn?	  Laat	  het	  effect	  zien	  bij	  
het	  orgel	  (bedenk	  vooraf	  wie	  er	  speelt	  en	  wie	  
bij	  de	  kinderen	  en	  de	  balgen	  blijft).	  Maakt	  het	  
uit	  wat	  je	  speelt?	  (Vergelijk	  met	  dit	  thema	  bij	  
het	  onderzoeken	  van	  het	  Doe-‐orgel.)	  
	  
3.	  Speciale	  trucjes	  
Tremulant	  verschil	  aan/uit	  beluisteren.	  
	  
Groep	  7-‐8	  
1.	  Zwelkast	  	  
Effect	  registers:	  klokkenspel,	  nachtegaal,	  
draaiende	  ster	  (indien	  aanwezig)	  
	  
2.	  Hoe	  werken	  koppelingen	  
	  
VO	  	  	  
Winddruk:	  berekenen,	  meten	  en	  wegen.	  
	  
Algemeen:	  
Bij	  de	  balgen	  kijken:	  zet	  de	  motor	  uit	  en	  
speel	  door.	  Laat	  de	  kinderen	  voorspellen	  
wat	  er	  gaat	  gebeuren.	  Hoe	  lang	  zal	  het	  duren	  
voor	  je	  niets	  meer	  kunt	  laten	  klinken?	  

	  
T-3 HET BEROEP VAN ORGELBOUWER 
	  
De	  Vereniging	  van	  Orgelbouwers	  in	  Nederland	  heeft	  een	  eigen	  informatieve	  website.	  Je	  vindt	  daar	  
ook	  nuttige	  informatie	  over	  het	  beroep	  van	  orgelbouwer	  en	  de	  opleiding	  die	  je	  daarvoor	  moet	  
volgen	  (zie:	  https://orgelbouwers.nl/).	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Orgelbouwers	  zijn	  echte	  uitvinders	  

	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  weten	  dat	  
orgels	  niet	  uit	  een	  fabriek	  komen,	  maar	  per	  
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stuk	  op	  bestelling	  worden	  gebouwd	  door	  een	  
orgelbouwer.	  	  
	  
Activiteit:	  
Toon	  een	  afbeelding	  van	  een	  orgel	  of	  bezoek	  
een	  orgel.	  Wie	  heeft	  dit	  orgel	  gebouwd?	  
(check	  naamplaatje).	  Kun	  je	  meer	  te	  weten	  
komen	  over	  deze	  orgelbouwer?	  Hoeveel	  
orgels	  heeft	  deze	  orgelbouwer	  gemaakt?	  
Bezoek	  zo	  mogelijk	  een	  werkplaats	  van	  een	  
orgelbouwer	  of	  orgelrestaurateur	  in	  de	  buurt.	  
Of	  nodig	  een	  orgelbouwer	  uit	  in	  de	  klas.	  

	  
Groep	  7-‐8	  
Welke	  orgelbouwers	  zijn	  er	  in	  NL	  en	  B?	  
Filmpjes	  bekijken	  
	  
	  
VO	  	  	  
Interview	  een	  orgelbouwer	  
Beroepskeuze	  advies	  -‐>	  welke	  vooropleiding	  
heb	  je	  nodig	  om	  orgelbouwer	  te	  worden?	  

	  
T-4 DE MATERIALEN VAN HET ORGEL 
	  
	  
Groep	  3-‐4	  
1.	  Orgelpijpen	  van	  rietjes	  maken	  (zie	  aan	  het	  
eind	  van	  dit	  filmpje	  
https://schooltv.nl/video/meer-‐muziek-‐in-‐de-‐
klas-‐blaasinstrumenten/)	  
	  
	  
Groep	  5-‐6	  	  
1.	  Orgelpijpen	  maken	  papier	  
	  
2.	  Een	  blaasinstrument	  van	  pvc-‐pijp	  en	  ballon	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  
experimenteren	  met	  het	  bouwen	  van	  een	  
blaasinstrument	  
	  
Activiteit:	  	  
Gebruik	  een	  les	  handvaardigheid	  om	  samen	  
met	  de	  kinderen	  een	  eenvoudig	  
blaasinstrument	  te	  maken,	  gemaakt	  van	  een	  
stuk	  pvc-‐buis	  en	  een	  ballon.	  Zie	  hiervoor	  het	  
filmpje	  https://schooltv.nl/video/hoppatee-‐
hoe-‐maak-‐je-‐een-‐blaasinstrument/.	  
	  
3.	  Orgelpijpen	  maken	  van	  hout	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  bouwen	  
zelf	  een	  werkend	  orgelpijpje	  van	  hout.	  
	  
Activiteit:	  	  
Het	  is	  mogelijk	  om	  zelf	  orgelpijpje	  te	  maken	  
van	  hout.	  Tekeningen	  hiervoor	  zijn	  te	  vinden	  
op	  internet.	  Er	  bestaan	  ook	  goed	  voorbereide	  
bouwpakketten	  speciaal	  voor	  kinderen.	  Zie	  
hiervoor	  www.Melopipe.de.	  

	  
	  
Groep	  7-‐8	  	  
1.	  Pijplengtes	  
Lengte	  van	  pijpen	  met	  touwtjes	  meten	  en	  
vergelijken	  
	  
Find	  4	  C	  open	  flue	  pipes	  in	  the	  organ.	  Let	  
students	  measure	  them.	  (from	  mouth	  to	  
tuning	  slide).	  
•	  Measure	  shortest	  (answer:	  5	  1⁄2	  inches	  or	  
14	  cm)	  
•	  Next	  C	  (11	  inches	  or	  28	  cm)	  
•	  Hypothesize	  next	  C	  (most	  students	  will	  
answer	  16	  1⁄2	  inches	  or	  42	  cm)	  
•	  Measure	  it.	  (answer	  is	  22	  inches	  or	  56	  cm)	  
Note	  this	  is	  a	  geometric,	  not	  arithmetic	  ratio.	  
•	  An	  octave	  lower	  would	  be	  44	  inches	  or	  112	  
cm.	  
	  
	  
2.	  Is	  een	  orgel	  duurzaam?	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  vraag	  naar	  
duurzaamheid	  van	  processen	  past	  bij	  Kerndoel	  
45.	  	  
Is	  het	  orgel	  duurzaam?	  
Reflectie	  op	  duurzaamheid	  
	  
Hoe	  duurzaam	  zijn	  de	  materialen	  
geproduceerd?	  (Hout,	  drogingsprocessen)	  
Is	  er	  veel	  afval	  bij	  de	  productie?	  (Gieten	  
orgelmetaal)	  
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Als	  het	  orgel	  kapot	  is,	  kan	  het	  dan	  
gerepareerd	  worden	  of	  kan	  er	  materiaal	  
worden	  hergebruikt?	  (Herplaatsingen	  orgels)	  
Gebruikt	  het	  orgel	  veel	  energie?	  (Zie	  ook	  
kerndoel	  39	  over	  Milieu)	  
	  
Activiteit:	  berekenen	  van	  de	  energiekosten	  
per	  uur.	  Vergelijking	  orgel	  en	  band.	  

	  
VO	  
1.	  Hoe	  werkt	  een	  tremulant?	  
	  
2.	  Hoe	  werkt	  een	  nachtegaalregister?	  
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HOOFDSTUK	  6	  
	  
Erfgoed	  
	  
Activiteiten	  waarin	  de	  historie	  en	  culturele	  of	  religieuze	  functie	  van	  het	  orgel	  centraal	  staat,	  passen	  in	  
Kerndoel	  56:	  de	  leerlingen	  verwerven	  enige	  kennis	  over	  en	  krijgen	  waardering	  voor	  aspecten	  van	  
cultureel	  erfgoed.	  	  
Bij	  dit	  onderwerp	  gaat	  het	  om	  de	  geschiedenis	  van	  het	  orgel	  en	  de	  relatie	  met	  de	  plek	  waar	  het	  zich	  
bevindt.	  Deze	  activiteiten	  dienen	  bij	  voorkeur	  plaatselijk	  of	  regionaal	  te	  worden	  ingevuld.	  Informeer	  
of	  een	  regionaal	  erfgoedbureau	  of	  historische	  kring	  hierbij	  behulpzaam	  kan	  zijn.	  Vaak	  is	  hier	  al	  meer	  
lesmateriaal	  beschikbaar,	  waar	  het	  verhaal	  over	  het	  orgel	  goed	  ingepast	  kan	  worden.	  
Een	  bruikbare	  informatiebron	  voor	  kinderen	  is	  het	  informatieve	  kinderboek	  “Het	  orgel”	  van	  Reine	  de	  
Pelseneer,	  verkrijgbaar	  bij	  Orgelkids	  en	  Het	  Orgel	  in	  Vlaanderen.	  	  
	  
E-1 HET HISTORISCH ORGEL IN HET KERKGEBOUW 
 
Groep	  3-‐4	  
	  
1.	  Voorzichtig	  behandelen!	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  leren	  dat	  
een	  orgel	  een	  groot,	  maar	  ook	  delicaat	  
instrument	  is,	  dat	  zorgvuldig	  behandeld	  moet	  
worden.	  
	  
Activiteit:	  
Besteed	  met	  de	  kinderen	  aandacht	  aan	  het	  
bespelen	  van	  het	  pedaal.	  Waarom	  heeft	  de	  
organist	  speciale	  schoenen	  aan?	  Kan	  je	  ook	  
spelen	  op	  sokken?	  
Laat	  kinderen	  ervaren	  hoe	  het	  voelt	  om	  op	  
kousenvoeten	  op	  de	  pedalen	  te	  spelen.	  
Gebruik	  daarvoor	  zo	  mogelijk	  een	  lager	  krukje	  
of	  bankje	  dan	  de	  orgelbank	  om	  op	  te	  zitten.	  
Als	  de	  bank	  helemaal	  weggenomen	  kan	  
worden	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  kinderen	  met	  
hun	  handen	  de	  pedalen	  te	  laten	  indrukken.	  
(Daarna	  wel	  handen	  wassen!)	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Regionaal	  erfgoed	  
	  
Leerdoel/competenties:	  de	  kinderen	  kunnen	  
vertellen	  wat	  er	  kenmerkend	  is	  aan	  de	  historie	  
van	  het	  orgel	  in	  de	  plaatselijke	  kerk.	  
	  
Activiteit:	  
Een	  goed	  historisch	  verhaal	  over	  het	  orgel	  in	  
de	  eigen	  woonplaats	  of	  naburige	  stad	  is	  een	  
goede	  manier	  om	  kinderen	  opmerkzaam	  te	  

maken	  op	  cultuurhistorische	  waarde.	  Maak	  ze	  
bewust	  van	  de	  ouderdom	  van	  het	  orgel	  en	  
koppel	  dat	  aan	  historisch	  besef.	  
Is	  er	  iets	  te	  zien	  van	  de	  zorg	  voor	  het	  
instrument	  door	  de	  jaren	  heen.	  Plaatje	  van	  
grote	  restauratie	  (is	  er	  een	  schildje	  met	  dank	  
aan	  de	  sponsors?)	  
	  
Groep	  7-‐8	  
	  
1.	  Het	  oudste	  orgel	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  kunnen	  op	  
een	  tijdbalk	  aangeven	  wanneer	  het	  orgel	  is	  	  
ontstaan	  en	  wanneer	  er	  belangrijke	  
veranderingen	  zijn	  ontwikkeld.	  	  
	  
Activiteit:	  
Bespreek	  met	  de	  kinderen	  de	  ontwikkeling	  
van	  het	  instrument	  orgel	  door	  de	  eeuwen	  
heen.	  Geef	  daarbij	  enkele	  opdrachten	  om	  
informatie	  te	  zoeken	  en	  verwerken.	  Waar	  is	  
het	  oudste	  orgel	  in	  de	  wereld	  (of:	  in	  
Nederland	  of	  België?	  Hoe	  oud	  is	  dat?	  
Zoek	  eens	  op	  hoe	  oud	  het	  orgel	  in	  jouw	  
stad/kerk	  is.	  	  
Leg	  de	  link	  tussen	  belangrijke	  technische	  
ontwikkelingen	  en	  veranderingen	  in	  de	  
orgelbouw	  (wanneer	  werd	  de	  motor	  
uitgevonden,	  zodat	  er	  geen	  orgeltrappers	  
meer	  nodig	  waren?).	  Leg	  de	  verbinding	  met	  
het	  bouwjaar	  of	  de	  uitbreiding	  van	  het	  orgel	  in	  
de	  eigen	  plaats.	  
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2.	  Ontwerp	  een	  orgel	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  leerlingen	  leren	  
calculeren,	  begroten	  en	  afwegingen	  maken	  
over	  investeringen.	  
	  
Activiteit:	  
Maak	  voor	  de	  leerlingen	  inzichtelijk	  wat	  een	  
orgel	  kost.	  Bijvoorbeeld	  met	  een	  begroting	  
van	  vroeger,	  of	  een	  restauratieplan	  van	  nu.	  
Geef	  de	  leerlingen	  een	  (fictieve)	  prijslijst	  van	  
mogelijke	  elementen	  waaruit	  een	  orgel	  kan	  
worden	  samengesteld.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  
de	  prijs	  per	  compleet	  register,	  per	  klavier	  op	  
de	  speeltafel,	  balgen,	  extra’s	  als	  speelhulpen,	  
etc.	  
Laat	  de	  leerlingen	  zelf	  een	  orgel	  naar	  wens	  
ontwerpen	  en	  geef	  ze	  een	  budget.	  Welke	  
voorzieningen	  moeten	  er	  allemaal	  op	  zitten?	  	  
Kan	  dat	  voor	  die	  prijs?	  
Hebben	  ze	  de	  basisvoorzieningen	  goed	  
gekozen	  uit	  de	  lijst?	  Laat	  ze	  ook	  bedenken	  
waarom	  ze	  eventuele	  extra	  voorzieningen	  
nodig	  hebben.	  Met	  een	  goed	  verhaal	  kunnen	  
ze	  ‘extra	  subsidie’	  verwerven.	  
	  
3.	  De	  beleidsbeslissing	  over	  subsidie	  (vervolg	  
op	  2.)	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  kinderen	  leren	  
argumenten	  te	  formuleren	  en	  afwegen;	  de	  
leerlingen	  leren	  hun	  argumenten	  te	  
presenteren	  en	  onderbouwen.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  in	  een	  rollenspel	  oefenen	  met	  
argumenteren.	  Maak	  twee	  groepjes	  die	  de	  
argumenten	  voor	  en	  tegen	  voorbereiden.	  
Waarom	  deze	  grote	  investeringen?	  Wat	  zou	  er	  

ook	  gedaan	  kunnen	  worden	  met	  het	  geld	  in	  de	  
kerk/stad/concertzaal?	  Waarom	  is	  investeren	  
in	  een	  goed	  orgel	  belangrijk	  voor	  nu	  en	  in	  de	  
toekomst?	  Welke	  muziek	  moet	  erop	  gespeeld	  
kunnen	  worden?	  
Bekijk	  eventueel	  de	  afwegingen	  die	  gemaakt	  
zijn	  bij	  een	  orgel	  in	  de	  eigen	  woonplaats.	  
Nodig	  bijvoorbeeld	  een	  lid	  van	  de	  
orgelcommissie	  uit	  om	  daarover	  te	  vertellen.	  
	  
VO	  
	  
1.	  Het	  orgel	  in	  moeilijke	  tijden	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  kunnen	  
aangeven	  wat	  er	  gedaan	  is	  om	  orgels	  te	  
redden	  of	  beschermen	  in	  moeilijke	  tijden.	  
	  
Activiteit:	  
Historische	  orgels	  hebben	  vaak	  al	  het	  nodige	  
meegemaakt,	  vaak	  vanwege	  het	  gebouw	  
waarin	  ze	  zijn	  gehuisvest.	  De	  belangrijkste	  
bedreigingen	  zijn:	  vuur,	  water	  en	  wind.	  	  
Ga	  na	  of	  er	  in	  de	  geschiedenis	  van	  de	  eigen	  
regio	  orgels	  verloren	  zijn	  gegaan	  door	  
bijvoorbeeld	  brand,	  stormschade	  of	  
oorlogsgeweld.	  
Wat	  hebben	  mensen	  in	  het	  verleden	  gedaan	  
om	  schade	  te	  voorkomen	  of	  beperken?	  
Bijvoorbeeld:	  betonnen	  vloer	  boven	  het	  
Müller-‐orgel	  in	  de	  Bavo	  in	  Haarlem,	  om	  te	  
voorkomen	  dat	  een	  brandend	  dak	  het	  orgel	  
zou	  kunnen	  vernietigen.	  
Leg	  bijvoorbeeld	  ook	  de	  link	  met	  de	  brand	  in	  
de	  Notre-‐Dame	  in	  Parijs	  en	  de	  redding	  van	  het	  
grote	  orgel.	  
	  	  	  
	  

	  
	  
	  
E-2 FUNCTIE VAN MUZIEK EN HET ORGEL IN VERSCHILLENDE RELIGIES 
	  
Afhankelijk	  van	  de	  samenstelling	  van	  de	  groep	  en	  de	  kennis	  van	  religieuze	  gebruiken	  kan	  het	  beste	  
worden	  bepaald	  wanneer	  deze	  onderwerpen	  het	  beste	  passen.	  Het	  onderscheid	  tussen	  een	  kerk	  en	  
een	  concertzaal	  is	  voor	  kinderen	  begrijpelijker	  te	  maken	  door	  in	  beide	  typen	  gebouwen	  een	  keer	  een	  
(kinder)concert	  mee	  te	  maken.	  
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Muziek	  in	  een	  gebouw	  
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Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  
onderscheiden	  welke	  functie	  muziek	  heeft	  in	  
een	  concertzaal	  en	  in	  een	  kerk.	  
	  
Activiteit:	  	  
Laat	  foto’s	  zien	  van	  een	  concertzaal.	  
Informeer	  of	  er	  kinderen	  in	  een	  concertzaal	  
zijn	  geweest	  en	  laat	  ze	  er	  iets	  over	  vertellen.	  
Maak	  een	  woordwolk	  met	  alle	  woorden	  die	  
erbij	  passen	  (podium,	  publiek,	  orkest,	  etc).	  
Vraag	  vervolgens	  wie	  muziek	  in	  een	  kerk	  heeft	  
gehoord.	  Was	  dat	  een	  concert	  of	  een	  
kerkdienst.	  Maak	  ook	  hierbij	  een	  woordwolk	  
(zingen,	  preek,	  collectie/orgelspel,	  etc.).	  
Bespreek	  met	  de	  kinderen	  de	  verschillen.	  
Heeft	  een	  concertzaal	  ook	  een	  orgel?	  Laat	  
foto’s	  of	  video’s	  zien	  van	  concertzalen	  met	  
orgel	  (bijv.	  Concertgebouw	  Amsterdam,	  
TivoliVredenburg	  Utrecht,	  Philharmonie	  
Haarlem).	  
	  	  
2.	  Hoe	  zingt	  de	  kerk?	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  leert	  hoe	  het	  
orgel	  wordt	  gebruikt	  in	  erediensten.	  	  
	  
Activiteit:	  Vraag	  kinderen,	  die	  in	  de	  kerk	  
komen,	  iets	  te	  vertellen	  over	  de	  muziek	  die	  
daar	  te	  horen	  is.	  Wat	  wordt	  er	  gezongen?	  
Door	  wie?	  Wie	  maakt	  muziek?	  Hoor	  je	  ook	  
orgelmuziek?	  
Ga	  verder	  in	  op	  het	  gebruik	  van	  het	  orgel	  als	  
begeleidingsinstrument	  van	  een	  koor	  
(koororgel),	  en	  voor	  de	  gemeentezang	  (groot	  
orgel).	  Bespreek	  ook	  of	  en	  wanneer	  het	  orgel	  
te	  horen	  is	  zonder	  zang.	  
	  
Groep	  7-‐8	  
	  
1.	  Het	  orgel	  in	  de	  christelijke	  kerken	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  krijgt	  inzicht	  in	  
de	  verschillen	  in	  gebruik	  van	  het	  orgel	  en	  zang	  
in	  verschillende	  christelijke	  kerken.	  
	  

Activiteit:	  
Laat	  voorbeelden	  horen	  en	  zien	  van	  
kerkmuziek	  uit	  verschillende	  christelijke	  
tradities:	  rooms-‐katholiek,	  protestants,	  
anglicaans.	  Bespreek	  de	  verschillen.	  Beluister	  
de	  rol	  van	  het	  orgel	  en	  bekijk	  wie	  er	  zingen.	  
Bekijk	  ook	  waar	  de	  zangers	  staan	  ten	  opzichte	  
van	  het	  orgel.	  Bespreek	  de	  rol	  van	  
koorzangers	  en	  gemeente	  en	  hun	  aandeel	  in	  
de	  zang.	  Wat	  betekent	  dat	  voor	  de	  rol	  van	  het	  
orgel?	  Wat	  voor	  soort	  orgels	  kun	  je	  dus	  vooral	  
vinden	  in	  de	  verschillende	  tradities?	  Laat	  de	  
kinderen	  zo	  mogelijk	  in	  de	  kerk	  het	  verschil	  
tussen	  een	  koororgel	  en	  een	  groot	  orgel	  
ervaren.	  
	  
VO	  
	  
1.	  Muziek	  bij	  andere	  godsdiensten	  
	  
Leerdoel/competentie:	  leerlingen	  kunnen	  
benoemen	  welke	  rol	  muziek	  speelt	  in	  
verschillende	  wereldgodsdiensten.	  
	  
Activiteit:	  
Zang/reciteren	  en	  muziekinstrumenten	  
begeleiden	  vaak	  belangrijke	  religieuze	  
bijeenkomsten.	  Dat	  komt	  in	  alle	  
wereldgodsdiensten	  voor.	  Het	  is	  zo	  
makkelijker	  om	  de	  tekst	  te	  onthouden.	  	  
Hoe	  strenger	  (orthodoxer)	  het	  geloof	  hoe	  
minder	  muziek	  er	  gemaakt	  wordt,	  omdat	  het	  
als	  vermaak	  kan	  worden	  gezien.	  Bij	  strenge	  
protestanten	  b.v.	  werden	  in	  de	  19e	  eeuw	  
muziekinstrumenten	  verboden	  in	  de	  kerk.	  Laat	  
leerlingen	  de	  argumenten	  daarvoor	  opzoeken	  
en	  presenteren.	  Of	  nodig	  iemand	  uit	  in	  de	  klas	  
die	  meer	  kan	  vertellen	  over	  de	  rol	  van	  muziek	  
in	  één	  of	  meer	  godsdiensten.	  Doe	  een	  beroep	  
op	  ouders,	  of	  leg	  contact	  met	  de	  Raad	  van	  
Kerken	  in	  je	  plaats.	  	  
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HOOFDSTUK	  7	  
	  
Natuurkunde	  
	  
Geluid	  is	  een	  thema	  bij	  het	  vak	  natuurkunde	  op	  verschillende	  niveaus.	  De	  wijze	  waarop	  geluidsgolven	  
zich	  bewegen	  is	  goed	  te	  illustreren	  voor	  elke	  leeftijdsgroep	  met	  een	  Slinky	  trapveer	  (te	  koop	  in	  
speelgoedzaken).	  Bekijk	  ook	  deze	  video:	  https://www.youtube.com/watch?v=kxQj-‐wPePBU.	  Span	  
een	  koord	  door	  de	  uitgerekte	  veer	  heen,	  breng	  het	  koord	  in	  trilling	  en	  je	  ziet	  de	  golven	  bewegen.	  
Experimenteer	  met	  de	  amplitude	  en	  de	  frequentie	  en	  licht	  deze	  begrippen	  toe,	  passend	  bij	  de	  
leeftijdsgroep.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
De	  werking	  van	  een	  pijp	  en	  de	  gang	  van	  de	  wind	  door	  een	  houten	  pijp	  is	  inzichtelijk	  te	  presenteren	  
met	  een	  gehalveerde	  of	  opengewerkte	  pijp,	  zoals	  deze	  bijvoorbeeld.	  
	  
	  
N-1 HOE MAAKT EEN PIJP GELUID 
	  
Groep	  5-‐6	  
	  
1.	  Rietjes	  als	  pijpjes	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  
ontdekken	  dat	  geluid	  ontstaat	  door	  trilling	  van	  
lucht	  en	  ze	  verkennen	  de	  relatie	  tussen	  de	  
lengte	  van	  de	  pijp	  en	  de	  toonhoogte.	  	  
	  
Activiteit:	  
Geef	  elk	  kind	  een	  rietje.	  Laat	  ze	  een	  uiteinde	  
plat	  maken	  (bijvoorbeeld	  door	  er	  even	  op	  te	  
kauwen).	  Knip	  vervolgens	  dit	  platte	  uiteinde	  in	  
een	  puntje	  schuin	  af.	  (Zie	  voor	  aanwijzingen:	  
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontd
ek/doe-‐het-‐zelf/fluitje-‐van-‐een-‐cent/	  ).	  Kun	  je	  
nu	  geluid	  maken	  als	  je	  erop	  blaast?	  Als	  dat	  
lukt	  kunnen	  ze	  een	  stukje	  van	  ongeveer	  een	  
centimeter	  van	  de	  onderkant	  van	  het	  rietje	  
afknippen.	  Hoe	  klinkt	  het	  fluitje	  nu:	  hoger	  of	  
lager?	  Herhaal	  dit	  een	  aantal	  kerendoor	  er	  
telkens	  weer	  iets	  af	  te	  knippen.	  
	  
2.	  Zelfde	  toonhoogte	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  
onderzoeken	  hoe	  twee	  met	  water	  gevulde	  

reageerbuizen	  bij	  aanblazen	  een	  gelijke	  toon	  
kunnen	  produceren.	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  zien	  hoe	  je	  op	  een	  flesje	  of	  buisje	  kunt	  
blazen	  om	  er	  een	  toon	  uit	  te	  krijgen.	  Geef	  de	  
kinderen	  in	  duo’s	  twee	  reageerbuizen	  en	  een	  
flesje	  water.	  De	  opdracht	  is	  om	  beide	  buizen	  
zodanig	  te	  vullen	  met	  water,	  dat	  ze	  bij	  
aanblazen	  precies	  een	  zelfde	  toonhoogte	  
geven.	  Probeer	  het	  uit	  en	  maak	  de	  toon	  gelijk.	  
	  
3.	  Een	  toonladder	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  kunnen	  
de	  tonen	  van	  een	  toonladder	  tot	  klinken	  
brengen	  op	  een	  waterorgel.	  	  
	  
Activiteit:	  
Laat	  de	  kinderen	  een	  ‘orgel’	  van	  met	  water	  
gevulde	  flesjes	  of	  reageerbuizen	  maken.	  De	  
toonreeks	  moet	  kloppen,	  zodat	  er	  op	  het	  
waterorgel	  een	  toonladder	  (1	  octaaf)	  gespeeld	  
kan	  worden.	  Verdeel	  de	  klas	  in	  groepjes	  en	  
maak	  er	  eventueel	  een	  competitie	  van.	  
Laat	  de	  toonhoogte	  controleren	  met	  behulp	  
van	  een	  ander	  instrument	  (blokfluit,	  piano,	  
orgel)	  
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4.	  Tongwerken	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  kunnen	  
uitleggen	  hoe	  een	  tongwerk	  geluid	  
voortbrengt	  
	  
Activiteit:	  
Zorg	  voor	  een	  demonstratiepijp	  uit	  een	  
tongwerkregister.	  Verwijder	  de	  beker	  en	  laat	  
het	  tongwerkmechaniek	  zien.	  Licht	  de	  werking	  
toe	  en	  laat	  zien	  wat	  er	  beweegt.	  Maak	  
duidelijk	  dat	  dit	  vergelijkbaar	  is	  met	  een	  
klarinet,	  saxofoon,	  fagot	  en	  hobo.	  
Laat	  deze	  registers	  ook	  op	  het	  orgel	  horen.	  
	  
Groep	  7-‐8	  
	  
1.	  Hoe	  hard	  is	  orgelgeluid?	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  leren	  hoe	  
ze	  een	  de	  sterkte	  van	  geluid	  kunnen	  meten	  
met	  een	  decibelmeter.	  
	  
Activiteit:	  
Bespreek	  met	  de	  kinderen	  het	  verschil	  tussen	  
harde	  en	  zachte	  geluiden.	  Wat	  klinkt	  hard,	  wat	  
zacht?	  Wanneer	  doet	  geluid	  pijn	  aan	  je	  oren?	  
Leg	  uit	  dat	  je	  de	  sterkte	  van	  geluid	  kunt	  meten	  
in	  de	  waarde	  decibel.	  Zorg	  voor	  een	  app	  met	  
een	  decibelmeter	  (gratis)	  op	  je	  smartphone,	  of	  
zorg	  voor	  een	  decibelmeter.	  Na	  verkennende	  
onderzoekjes	  kun	  je	  de	  kinderen	  in	  de	  kerk	  de	  
geluidssterkte	  van	  het	  orgel	  laten	  meten.	  
Werk	  in	  groepjes:	  een	  groepje	  bij	  het	  klavier	  
kiest	  de	  registers	  voor	  de	  proef.	  De	  organist	  
speelt	  met	  dat	  register.	  De	  andere	  groep	  meet	  
beneden	  in	  de	  kerk	  hoe	  sterk	  het	  klinkt.	  
Variant:	  geef	  5	  registers	  op	  en	  laat	  de	  
kinderen	  eerst	  voorspellen	  welke	  het	  luidst	  en	  
welke	  het	  zachtst	  zal	  klinken.	  Indien	  aanwezig,	  
laat	  ook	  het	  verschil	  tussen	  zwelkast	  open	  of	  
dicht	  meten.	  
	  
2.	  Wind	  in	  de	  orgelpijp	  
	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  kan	  
beschrijven	  of	  tekenen	  hoe	  lucht	  zich	  door	  
een	  orgelpijp	  beweegt.	  
	  
Activiteit:	  
Zorg	  voor	  een	  opengewerkt	  model	  van	  een	  
houten	  fluit	  orgelpijp.	  Laat	  leerlingen	  

bedenken	  en	  vertellen	  hoe	  zij	  denken	  dat	  de	  
wind	  in	  een	  pijp	  tot	  geluid	  wordt.	  Denk	  ook	  
aan	  de	  werkvorm	  met	  het	  rietje	  ter	  
introductie.	  De	  essentie	  is	  dat	  de	  lucht	  in	  
trilling	  moet	  worden	  gebracht.	  	  
	  
2.	  Hoe	  werkt	  een	  tremulant?	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  kunnen	  
uitleggen	  hoe	  een	  tremulant	  werkt.	  
	  
Activiteit:	  een	  toon	  daardoor	  
	  
3.	  Winddruk	  bepalen	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  ervaren	  
het	  belang	  van	  winddruk	  en	  kunnen	  toelichten	  
hoe	  die	  bij	  orgels	  bepaald	  wordt.	  
	  
Activiteit:	  
Vraag	  hoe	  hard	  je	  moet	  pompen	  voor	  
voldoende	  lucht	  in	  het	  orgel.	  Speel	  een	  stukje	  
muziek	  op	  het	  Doe-‐orgel	  en	  geef	  een	  leerling	  
de	  opdracht	  om	  de	  balg	  precies	  goed	  gevuld	  
te	  houden.	  Wat	  gebeurt	  er	  bij	  te	  veel	  wind,	  en	  
wat	  bij	  te	  snel	  gebruik	  van	  de	  wind	  door	  de	  
speler?	  d:	  proberen	  bij	  het	  Doe-‐orgel,	  meer	  
druk	  Wat	  doet	  dat	  met	  de	  toon?	  
	  
VO	  
1.	  Geluidsgolven	  zichtbaar	  maken	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  
ontdekken	  hoe	  je	  met	  een	  oscilloscoop	  
geluidsgolven	  zichtbaar	  maakt.	  
	  
Activiteit:	  
Gebruik	  een	  oscilloscoop	  om	  geluidsgolven	  te	  
laten	  zien.	  Blaas	  op	  een	  orgelpijp	  of	  fluit	  en	  
bekijk	  de	  golven	  op	  het	  scherm.	  Blaas	  harder	  
of	  zachter.	  Wat	  zie	  je	  gebeuren	  met	  de	  
geluidsgolven?	  
Bespreek	  de	  begrippen	  frequentie	  en	  
amplitude	  met	  de	  leerlingen.	  Laat	  ze	  
voorspellen	  wat	  er	  met	  de	  golven	  zal	  
gebeuren	  bij	  kortere	  of	  langere,	  pijpen.	  
	  
2.	  Winddruk	  meten	  	  
	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  ervaren	  
het	  belang	  van	  winddruk	  en	  kunnen	  toelichten	  
hoe	  die	  bij	  orgels	  bepaald	  wordt.	  
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Activiteit:	  
Vraag	  hoe	  hard	  je	  moet	  pompen	  voor	  
voldoende	  lucht	  in	  het	  orgel.	  Speel	  een	  stukje	  
muziek	  op	  het	  Doe-‐orgel	  en	  geef	  een	  leerling	  
de	  opdracht	  om	  de	  balg	  precies	  goed	  gevuld	  
te	  houden.	  Wat	  gebeurt	  er	  bij	  te	  veel	  wind,	  en	  
wat	  bij	  te	  snel	  gebruik	  van	  de	  wind	  door	  de	  
speler?	  Concludeer	  met	  de	  leerlingen:	  er	  is	  
meer	  wind	  nodig	  voor	  een	  grotere	  amplitude	  
en	  dus	  heeft	  een	  grotere	  amplitude	  meer	  
energie	  nodig.	  	  
Laat	  leerlingen	  opzoeken	  hoe	  de	  orgelbouwer	  
de	  juiste	  winddruk	  bepaalt.	  Meer	  of	  minder	  
gewicht	  in	  stenen	  op	  de	  magazijnbalg,	  maar	  
hoeveel?	  
	  
3.	  Registers	  met	  gecombineerde	  pijpen	  	  

	  
Leerdoel/competentie:	  de	  leerlingen	  kunnen	  
uitleggen	  wat	  een	  gecombineerd	  of	  
mixtuurregister	  is.	  	  
	  
Activiteit:	  
Er	  zijn	  registers	  met	  pijpen	  die	  in	  combinatie	  
staan	  opgesteld.	  Je	  herkent	  dat	  aan	  de	  naam	  
op	  het	  registerplaatje	  (bijv.	  mixtuur,	  2/3/4	  
sterk).	  Wat	  betekent	  dat?	  Laat	  de	  leerlingen	  
zien	  wat	  het	  is	  en	  hoe	  het	  klinkt.	  Voor	  welke	  
nabootsing	  van	  instrumenten	  wordt	  zo’n	  
register	  vaak	  gebruikt?	  Vraag	  ze	  tenslotte	  om	  
in	  eigen	  woorden	  toe	  te	  lichten	  wat	  deze	  zin	  
betekent:	  “Een	  cornetregister	  is	  vaak	  een	  
combinatie	  van	  een	  8,	  4,	  2	  2/3,	  2	  en	  1	  3/5	  in	  
fluitmensuur”.	  Kunnen	  ze	  zelf	  dit	  geluid	  
nabootsen	  in	  samenspel?	  

	  
N-2 OVERBRENGINGSTECHNIEKEN 
	  
Deze	  activiteiten	  sluiten	  aan	  bij	  Kerndoel	  45:	  de	  leerlingen	  leren	  oplossingen	  voor	  technische	  
problemen	  te	  ontwerpen,	  deze	  uit	  te	  voeren	  en	  te	  evalueren.	  
Hierbij	  kan	  aandacht	  worden	  besteed	  aan	  producten	  (constructies),	  constructiematerialen,	  en	  
technische	  inzichten	  (constructieprincipes,	  verbindingen,	  bewegings-‐	  en	  overbrengingsprincipes,	  	  
energiebronnen).	  
	  
Groep	  7-‐8	  
Leerdoel/competentie:	  het	  kind	  heeft	  inzicht	  in	  
de	  wijze	  waarop	  in	  mechanische	  orgels	  
technieken	  worden	  toegepast	  om	  krachten	  en	  
bewegingen	  over	  te	  brengen.	  
	  
Activiteit:	  
Christopher	  Polhelm,	  mechanisch	  alfabet.	  
Mechanismen	  voor	  overbrengen	  beweging,	  
wellenbord,	  etc.	  
	  
Natuurkunde-‐	  en	  techniekles	  
Een	  kerk	  met	  een	  ambachtelijk	  orgel	  is	  een	  
geweldig	  practicumlokaal	  voor	  het	  vak	  
natuurkunde	  of	  techniek!	  Een	  practicumlokaal	  
waar	  muziek	  in	  zit,	  maar	  waar	  vooral	  veel	  te	  
ontdekken	  valt	  over	  technieken	  die	  men	  door	  
de	  eeuwen	  heen	  heeft	  bedacht.	  Bij	  het	  orgel	  
kun	  je	  verschillende	  theoretische	  concepten	  

aanschouwelijk	  maken.	  Natuurlijk	  de	  
voortbrenging	  van	  geluid	  door	  verschillende	  
pijpen	  en	  het	  effect	  van	  nagalm.	  Maar	  ook	  
meer	  ambachtelijke	  vraagstukken.	  Hoe	  zit	  dat	  
bijvoorbeeld	  met	  het	  overbrengen	  van	  
beweging	  door	  de	  registers	  en	  een	  
wellenbord?	  De	  Zweed	  Christopher	  Polhelms	  
ontwikkelde	  in	  de	  18e	  eeuw	  al	  een	  reeks	  
houten	  modellen	  (het	  Mekaniska	  alfabet),	  
waarmee	  afzonderlijke	  technieken	  kunnen	  
worden	  uitgelegd,	  die	  we	  ook	  in	  orgels	  
tegenkomen.	  Hoe	  belangrijk	  is	  de	  
nauwkeurigheid	  van	  de	  druk	  op	  de	  grote	  
balgen	  en	  waarom	  wordt	  dat	  geregeld	  met	  
losse	  bakstenen	  of	  stoeptegels?	  Er	  valt	  zoveel	  
te	  meten	  en	  te	  rekenen	  aan	  een	  orgel.	  
	  
	  
VO	  
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Deel	  II	  –	  Projecten	  
	  
In	  dit	  deel	  worden	  twee	  lessenseries	  beschreven	  en	  een	  aantal	  speciale	  orgelprojecten.	  De	  ideeën	  
zijn	  geheel	  naar	  eigen	  inzicht	  te	  gebruiken,	  te	  combineren	  of	  te	  verrijken.	  
	  
Hoofdstuk	  1	  –	  Lessenreeks	  Orgelkids	  
Hoofdstuk	  2	  –	  Vogelgeluiden	  en	  vogelconcert	  
Hoofdstuk	  3	  –	  Grafische	  partituren	  
Hoofdstuk	  4	  -‐	  Orgel-‐escaperoom	  
Hoofdstuk	  5	  –	  Excursie	  naar	  het	  orgel	  
Hoofdstuk	  6	  -‐	  Assistent-‐organist	  
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HOOFDSTUK	  1	  
	  
Lessenreeks	  Orgelkids	  
	  
Orgelkids	  ontwierp	  een	  lesbrief	  voor	  een	  orgelproject	  bestaande	  uit	  drie	  of	  vier	  opeenvolgende	  
lesactiviteiten	  met	  circa	  één	  of	  twee	  weken	  tussenruimte.	  Dit	  project	  is	  als	  geheel	  uit	  te	  voeren,	  
maar	  uiteraard	  kan	  het	  naar	  eigen	  inzicht	  worden	  aangepast.	  
	  
Les	  1:	  Introductie	  –	  wat	  is	  een	  orgel	  voor	  een	  instrument?	  
	  
De	  eerste	  les	  is	  een	  les	  op	  school,	  deze	  les	  kan	  gegeven	  worden	  door	  de	  eigen	  leerkracht	  of	  een	  
vakleerkracht	  muziek.	  De	  les	  kan	  bestaan	  uit	  een	  leergesprek	  waarin	  het	  orgel	  wordt	  geïntroduceerd.	  
Dit	  onderwerp	  past	  goed	  in	  een	  les	  over	  muziekinstrumenten,	  met	  speciale	  aandacht	  voor	  
blaasinstrumenten.	  De	  leerkracht	  kan	  enkele	  muziekinstrumenten	  laten	  zien.	  
	  
Doelen:	  

• Activeren	  van	  voorkennis	  over	  muziekinstrumenten.	  	  
• Uitleg	  over	  verschillende	  families	  instrumenten.	  	  
• Introductie	  van	  het	  grootste	  instrument	  (orgel)	  en	  nieuwsgierigheid	  aanwakkeren	  voor	  de	  

volgende	  les.	  
	  

Voorbereiding:	  	  
-‐ Verzamel	  materialen	  op	  internet	  met	  filmpjes	  van	  verschillende	  muziekinstrumenten	  en	  van	  

het	  symfonieorkest	  (o.a.	  via	  Schooltv,	  Klassetv,	  Docukit).	  Of	  gebruik	  materiaal	  van	  de	  eigen	  
lesmethode.	  

-‐ Kopieer	  de	  eventuele	  werkbladen	  voor	  groepjes	  leerlingen.	  
-‐ Verzamel	  zo	  mogelijk	  van	  elke	  familie	  van	  instrumenten	  een	  voorbeeld	  (echt	  of	  speelgoed-‐

uitvoering):	  gitaar,	  trommel,	  viool,	  (blok)fluit,	  piano/keyboard.	  Vraag	  eventueel	  een	  kind	  om	  
zijn/haar	  instrument	  mee	  te	  brengen.	  

	  
Inleiding:	  

-‐ Vraag	  de	  kinderen	  welke	  muziekinstrumenten	  zij	  kennen.	  Zijn	  er	  kinderen	  die	  zelf	  een	  
instrument	  bespelen	  en	  daar	  iets	  over	  willen	  vertellen?	  (Noteer	  de	  namen	  en	  instrumenten	  
ter	  voorbereiding	  voor	  de	  volgende	  les!)	  

-‐ Maak	  op	  het	  bord	  een	  woordweb	  van	  de	  instrumenten	  die	  de	  kinderen	  noemen.	  
-‐ Geef	  oudere	  kinderen	  de	  opdracht	  om	  in	  groepjes	  zoveel	  mogelijk	  muziekinstrumenten	  te	  

bedenken	  en	  op	  te	  schrijven	  op	  een	  vel	  papier.	  
	  
Kern:	  

-‐ Bespreek	  met	  de	  kinderen,	  liefst	  aan	  de	  hand	  van	  een	  paar	  echte	  instrumenten,	  welke	  
verschillende	  families	  instrumenten	  er	  zijn.	  Blaasinstrumenten,	  strijkinstrumenten,	  
slaginstrumenten,	  snaarinstrumenten,	  toetsinstrumenten.	  

-‐ Maak	  met	  de	  kinderen	  een	  indeling	  van	  de	  instrumenten	  die	  genoemd	  zijn.	  De	  genoemde	  
indeling	  wordt	  gemaakt	  op	  basis	  van	  hoe	  ze	  bespeeld	  worden.	  

-‐ Kun	  je	  de	  instrumenten	  ook	  anders	  indelen?	  Help	  de	  kinderen	  hierbij:	  het	  gaat	  om	  de	  manier	  
waarop	  de	  toon	  hoorbaar	  wordt	  gemaakt.	  Zo	  kan	  een	  piano	  zowel	  toets-‐	  als	  snaar-‐	  
instrument	  zijn.	  Hoe	  zit	  dat	  bij	  een	  gitaar,	  en	  een	  viool?	  

-‐ Laat	  de	  kinderen	  in	  groepjes	  meer	  informatie	  zoeken	  over	  de	  verschillende	  groepen	  
instrumenten	  (op	  de	  website	  van	  NTR	  Schooltelevisie	  en	  Teleblik	  zijn	  filmpjes	  te	  vinden	  van	  
muziekinstrumenten,	  gebruik	  in	  de	  mediatheek	  van	  de	  school	  de	  boekjes	  uit	  de	  Junior-‐
informatiereeks,	  of	  online	  via	  www.docukit.nl).	  
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-‐ Gebruik	  de	  werkbladen	  bij	  de	  filmpjes	  van	  Schooltelevisie	  of	  uit	  het	  materiaal	  van	  een	  
lesmethode	  muziek.	  

	  
Afsluiting:	  

-‐ Vraag	  de	  kinderen	  of	  ze	  weten	  wat	  het	  grootste	  van	  alle	  instrumenten	  is.	  Breng	  de	  kinderen	  
indien	  nodig	  op	  het	  idee	  van	  het	  kerkorgel.	  

-‐ Vraag	  wie	  er	  wel	  eens	  groot	  orgel	  in	  de	  kerk	  van	  dichtbij	  heeft	  gezien.	  Bekijk	  eventueel	  dit	  
filmpje	  van	  het	  orgel	  in	  de	  Laurenskerk:	  https://schooltv.nl/video/het-‐orgel-‐van-‐de-‐
laurenskerk-‐het-‐allergrootste-‐muziekinstrument/.	  

-‐ Bespreek	  waar	  het	  orgel	  bij	  hoort:	  is	  het	  een	  toetsinstrument	  of	  een	  blaasinstrument?	  Hoe	  
zou	  je	  dat	  kunnen	  onderzoeken?	  

-‐ Daag	  de	  kinderen	  uit	  om	  te	  bedenken	  wat	  ze	  over	  zo’n	  instrument	  zouden	  willen	  weten.	  
Vertel	  dat	  ze	  binnenkort	  echt	  gaan	  kennismaken	  met	  het	  grote	  kerkorgel,	  maar	  dat	  ze	  eerst	  
zelf	  een	  echt	  orgel	  gaan	  bouwen.	  

	  
	  

	  
	  
	  
Les	  2:	  Het	  Doe-‐orgel	  bouwen	  
	  
In	  de	  tweede	  les	  staat	  het	  bouwen	  van	  het	  Doe-‐orgel	  centraal.	  Deze	  les	  wordt	  verzorgd	  door	  de	  
organist	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  groepsleerkracht.	  
Het	  werk	  bestaat	  uit	  diverse	  voorbereidingen	  en	  het	  in	  elkaar	  zetten	  van	  het	  orgel	  (zie	  
instructiekaarten	  en	  instructiefilm	  Doe-‐orgel).	  De	  voorbereidingen	  kunnen	  in	  kleine	  groepjes	  
tegelijkertijd	  worden	  gedaan.	  De	  totale	  tijd	  om	  het	  orgel	  te	  bouwen	  is	  circa	  45	  minuten.	  
Om	  ook	  nog	  enkele	  kinderen	  de	  gelegenheid	  te	  geven	  om	  te	  spelen	  en	  vervolgens	  het	  orgel	  weer	  te	  
demonteren	  is	  de	  aanbevolen	  tijd	  om	  te	  plannen	  60	  minuten.	  
	  
Doel:	  

• Ontdekken	  hoe	  een	  orgel	  wordt	  gebouwd	  en	  hoe	  de	  belangrijkste	  onderdelen	  heten.	  
• Begrijpen	  wat	  de	  technische	  werking	  van	  het	  instrument	  is	  en	  wat	  ervoor	  nodig	  is	  om	  het	  te	  

bespelen.	  
• Nieuwsgierigheid	  aanwakkeren	  voor	  de	  hierna	  volgende	  excursie	  naar	  een	  kerkorgel	  en	  de	  

soort	  muziek	  die	  er	  op	  gespeeld	  kan	  worden.	  
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Voorbereiding:	  

-‐ Ga	  na	  welke	  kinderen	  een	  toetsinstrument	  bespelen	  (bijv.	  piano,	  keyboard,	  orgel,	  
accordeon).	  Noteer	  de	  namen	  zodat	  de	  organist	  weet	  wie	  hij/zij	  kan	  vragen	  om	  straks	  iets	  te	  
demonstreren.	  Vraag	  kinderen	  om	  eventueel	  wat	  bladmuziek	  mee	  te	  brengen.	  

-‐ Bedenk	  vooraf	  een	  indeling	  van	  een	  paar	  groepjes	  en	  leerlingen	  bij	  de	  volgende	  taken:	  
-‐ 	  

Taak	   Vereisten	   Namen	  leerlingen	  

a.	  Raamwerk	  in	  elkaar	  zetten	   3	  leerlingen,	  die	  Romeinse	  
cijfers	  kunnen	  
lezen/herkennen	  

	  

b.	  Toetsen	  sorteren	  en	  op	  
volgorde	  leggen	  	  

3	  of	  4	  leerlingen	   	  

c.	  Toetsen	  in	  het	  raamwerk	  
leggen	  

2	  of	  3	  leerlingen,	  evt.	  dezelfde	  
die	  B.	  hebben	  gedaan	  

	  

d.	  De	  windlade	  plaatsen	   2	  leerlingen	  die	  secuur	  
kunnen	  werken	  

	  

e.	  De	  toetsen	  aan	  de	  
ventielen	  van	  de	  windlade	  
vastmaken	  

2	  leerlingen	  die	  secuur	  en	  vlot	  
aan	  een	  precies	  werkje	  
kunnen	  werken,	  1	  leerling	  die	  
de	  haakjes	  aangeeft	  

	  

f.	  Open	  pijpen	  op	  volgorde	  
leggen	  

3	  of	  4	  leerlingen	   	  

g.	  Gesloten	  pijpen	  op	  
volgorde	  leggen	  

3	  of	  4	  leerlingen	   	  

h.	  Magazijnbalg	  plaatsen	   2	  leerlingen	   	  

i.	  Balgen	  plaatsen	  en	  met	  
buizen	  vastmaken	  

2	  leerlingen	   	  

j.	  Slepen	  plaatsen	  en	  
pijpenstok	  erop	  leggen	  

2	  leerlingen	   	  

k.	  Pijpen	  op	  de	  pijpenstok	  
zetten	  

4	  leerlingen	   	  

l.	  Spelen	  en	  pompen	   diverse	  duo’s	  van	  2	  leerlingen	   	  

	  
-‐ Bekijk	  (als	  leerkracht/begeleider)	  van	  te	  voren	  de	  informatie	  en	  de	  instructiefilm	  over	  het	  

Doe-‐orgel:	  http://www.orgelkids.nl/orgelkids-‐doe-‐orgel/	  



©	  2020	  Orgelkids.nl	   38	  

-‐ Bekijk	  het	  verslag	  van	  Zanna	  en	  Kaj:	  http://www.orgelkids.nl/zanna-‐en-‐kaj-‐bouwen-‐een-‐
orgel/	  	  

-‐ Is	  de	  groep	  veel	  groter	  dan	  15	  leerlingen,	  overweeg	  dan	  de	  groep	  te	  splitsen.	  Leer	  eventueel	  
met	  een	  andere	  leerkracht	  de	  andere	  groep	  het	  orgellied	  aan:	  http://orgelkids.nl/doe-‐orgel-‐
en-‐orgellied/	  

	  
Inleiding:	  	  
De	  vorige	  les	  hebben	  we	  gewerkt	  met	  verschillende	  soorten	  instrumenten	  en	  we	  hebben	  het	  gehad	  
over	  het	  allergrootste	  instrument:	  het	  orgel.	  	  
Bespreek	  met	  de	  kinderen	  waar	  je	  een	  orgel	  kunt	  vinden	  (namelijk:	  in	  de	  kerk).	  Neem	  de	  kinderen	  
mee	  in	  het	  verhaal	  van	  het	  begin	  van	  de	  bouw	  van	  het	  orgel	  in	  de	  kerk.	  Hoe	  is	  dat	  orgel	  daar	  
gekomen?	  NB:	  dit	  verhaal	  kan	  op	  smaak	  gebracht	  worden	  met	  anekdotes	  uit	  de	  werkelijke	  
geschiedenis	  van	  het	  desbetreffende	  orgel	  dat	  de	  kinderen	  gaan	  bezoeken.	  Gelet	  op	  de	  oorsprong	  van	  
de	  meeste	  orgels	  in	  Nederland	  is	  een	  van	  de	  onderstaande	  varianten	  uit	  te	  werken.	  
	  
Variant	  A:	  De	  geloofsgemeenschap	  wil	  zingen	  

Er	  is	  een	  mooie	  grote	  kerk	  gebouwd.	  De	  mensen	  komen	  in	  die	  kerk	  samen	  om	  te	  zingen	  en	  te	  
bidden	  tot	  God.	  Ze	  lezen	  uit	  de	  bijbel	  en	  luisteren	  naar	  de	  preek	  van	  de	  dominee	  of	  de	  
pastoor.	  Om	  samen	  de	  psalmen	  goed	  te	  kunnen	  zingen,	  zorgt	  de	  organist	  voor	  begeleiding.	  
Maar	  dan	  is	  er	  is	  er	  in	  zo’n	  grote	  kerk	  natuurlijk	  wel	  een	  heel	  groot	  orgel	  nodig.	  De	  mensen	  
van	  de	  kerk	  hebben	  samen	  geld	  gespaard	  om	  zo’n	  orgel	  te	  kunnen	  laten	  maken.	  

	  
Variant	  B:	  Het	  stadsbestuur	  wil	  opscheppen	  

Het	  bestuur	  van	  de	  stad	  wilde	  lang	  geleden	  graag	  laten	  zien	  dat	  het	  goed	  ging	  met	  de	  stad.	  
Iedereen	  moest	  het	  weten	  dat	  deze	  stad	  rijk	  en	  belangrijk	  was.	  De	  burgemeester	  van	  de	  stad	  
had	  iets	  bedacht.	  Als	  de	  kerk	  nu	  eens	  een	  prachtig	  groot	  orgel	  krijgt	  dan	  kunnen	  we	  laten	  
zien	  hoe	  goed	  het	  met	  ons	  gaat.	  Liefst	  een	  nog	  groter	  en	  mooier	  orgel	  dan	  dat	  in	  andere	  
steden	  in	  de	  omgeving.	  

	  
Variant	  C:	  De	  herenboer	  wil	  wat	  doen	  voor	  de	  mensen	  

Vroeger	  was	  er	  in	  deze	  streek	  een	  hele	  rijke	  boer.	  Hij	  had	  heel	  veel	  land.	  Daar	  liet	  hij	  anderen	  
op	  werken.	  Mensen	  uit	  het	  dorp	  en	  uit	  de	  omgeving.	  Zelf	  woonde	  de	  boer	  op	  een	  grote	  
boerderij,	  het	  leek	  wel	  een	  kasteel.	  Maar	  de	  rijke	  boer	  wilde	  ook	  wel	  graag	  iets	  bijzonders	  
doen	  voor	  het	  dorp.	  Iets	  waar	  hij	  wel	  een	  beetje	  mee	  kon	  opscheppen.	  Als	  hij	  de	  oude	  
dorpskerk	  nu	  eens	  een	  mooi	  nieuw	  orgel	  gaf.	  Dan	  waren	  de	  mensen	  uit	  het	  dorp	  blij,	  en	  hij	  
kon	  laten	  zien	  dat	  hij	  goed	  voor	  de	  gemeenschap	  zorgde.	  

	  
Tip:	  mogelijk	  is	  het	  historische	  aspect	  van	  de	  plaatselijke	  kerk	  en	  het	  ontstaan	  ervan	  breder	  uit	  te	  
werken	  dan	  alleen	  als	  korte	  inleiding.	  In	  dat	  geval	  is	  het	  aan	  te	  bevelen	  hier	  een	  speciale	  
geschiedenisles	  aan	  te	  wijden.	  
	  
We	  hebben	  dus	  een	  orgel	  nodig.	  Maar	  dan	  moet	  er	  eerst	  een	  orgelbouwer	  gevonden	  worden.	  En	  die	  
moet	  dan	  ook	  eerst	  maar	  eens	  laten	  zien	  wat	  hij	  kan	  maken.	  Heel	  ver	  hier	  vandaan	  is	  er	  een	  hele	  
goede	  orgelbouwer	  gevonden.	  Hij	  heeft	  eerst	  een	  klein	  model	  gemaakt.	  Om	  dat	  mee	  te	  kunnen	  
nemen,	  heeft	  hij	  het	  in	  een	  mooie	  kist	  gestopt.	  Gisteravond	  heel	  laat	  is	  hij	  in	  de	  stad	  aangekomen.	  En	  
nu	  ligt	  hij	  nog	  te	  slapen	  in	  het	  hotel.	  Maar	  ja,	  in	  die	  kist	  kan	  je	  het	  orgel	  niet	  horen.	  De	  organist	  is	  zo	  
nieuwsgierig	  dat	  hij	  alvast	  wil	  beginnen.	  Helpen	  jullie	  mee	  om	  het	  alvast	  in	  elkaar	  te	  zetten?	  
	  
Kern:	  
De	  organist	  vertelt	  kort	  wat	  belangrijke	  dingen	  over	  hoe	  er	  gewerkt	  moet	  worden.	  De	  kinderen	  gaan	  
in	  groepjes	  aan	  de	  slag	  met	  de	  verschillende	  voorbereidingen.	  De	  instructiekaarten	  uit	  de	  kist	  helpen	  
elk	  groepje	  op	  weg.	  
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NB:	  het	  Doe-‐orgel	  is	  degelijk	  ontworpen,	  maar	  moet	  wel	  met	  zorg	  behandeld	  worden.	  Zie	  erop	  toe	  
dat	  kinderen	  de	  opdrachten	  uitvoeren	  zoals	  aangegeven	  en	  bedoeld.	  Laat	  kinderen	  niet	  op	  de	  pijpen	  
blazen.	  Dat	  is	  niet	  verstandig	  vanwege	  hygiëne	  en	  het	  vocht	  van	  de	  adem	  is	  slecht	  voor	  de	  pijpen.	  Wil	  
je	  de	  kinderen	  muziek	  laten	  maken	  met	  losse	  pijpen	  gebruik	  dan	  de	  Fluitenkist	  van	  Orgelkids.	  
Als	  alle	  onderdelen	  in	  elkaar	  gezet	  zijn,	  kan	  de	  organist	  toelichting	  geven	  in	  een	  leergesprek	  met	  de	  
kinderen.	  Laat	  de	  groepjes	  vertellen	  wat	  ze	  hebben	  gedaan	  (pijpen	  gesorteerd,	  toetsen	  op	  volgorde	  
gelegd,	  raamwerk	  gebouwd,	  etc).	  	  
Het	  leergesprek	  legt	  nadruk	  op	  technische	  aspecten	  van	  het	  Doe-‐orgel.	  Mogelijke	  vragen	  om	  te	  
onderzoeken:	  

-‐ Welke	  pijpen	  klinken	  hoger	  denk	  je:	  de	  lange	  of	  de	  korte	  pijpen?	  
-‐ Welke	  pijpen	  klinken	  hoger	  denk	  je:	  de	  open	  of	  de	  dichte	  pijpen?	  
-‐ Hoe	  komt	  de	  lucht	  (orgelbouwers	  zeggen	  ‘wind’)	  in	  het	  orgel?	  
-‐ Hoe	  kun	  je	  met	  de	  toets	  een	  bepaalde	  toon	  laten	  horen?	  
-‐ Hoe	  kan	  het	  dat	  je	  met	  dezelfde	  toets	  3	  verschillende	  klanken	  kunt	  krijgen?	  
-‐ Waarom	  moet	  je	  blijven	  pompen?	  

De	  antwoorden	  kunnen	  natuurlijk	  ook	  uitgeprobeerd	  worden	  door	  zelf	  muziek	  te	  maken.	  
	  
Afsluiting:	  
Keer	  terug	  naar	  de	  vraag	  waar	  de	  vorige	  les	  mee	  is	  geëindigd:	  is	  een	  orgel	  een	  toetsinstrument	  of	  
een	  blaasinstrument?	  Hebben	  de	  kinderen	  dat	  in	  deze	  les	  zelf	  kunnen	  	  ontdekken?	  
Vertel	  de	  kinderen	  dat	  ze	  op	  excursie	  gaan	  naar	  een	  groot	  orgel	  in	  de	  kerk	  en	  dat	  de	  organist	  ze	  dan	  
zal	  laten	  horen	  hoe	  dat	  orgel	  klinkt.	  
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Les	  3:	  Naar	  het	  grote	  orgel	  
	  
De	  derde	  les	  is	  een	  excursie	  naar	  de	  kerk.	  
Nadat	  de	  kinderen	  hebben	  geleerd	  hoe	  het	  
orgel	  in	  elkaar	  zit,	  weten	  ze	  alle	  belangrijke	  
principes	  van	  het	  instrument	  orgel.	  Tijdens	  
een	  rondleiding	  met	  uitleg	  kunnen	  ze	  de	  
opgedane	  kennis	  koppelen	  aan	  de	  omvang	  
van	  het	  echte	  instrument.	  Dit	  gaat	  over	  de	  
kennis	  van	  het	  instrument	  en	  de	  techniek	  
van	  orgelbouw	  en	  bespeling.	  
Vervolgens	  is	  een	  concert	  de	  beste	  vorm	  om	  
de	  kinderen	  de	  klankkleuren	  van	  het	  orgel	  te	  
laten	  horen	  en	  beleven.	  
	  
	  

	  
Doel:	  	  
Tijdens	  een	  excursie	  kunnen	  de	  kinderen	  bij	  het	  echte	  grote	  orgel	  herkennen	  wat	  ze	  bij	  het	  Doe-‐orgel	  
hebben	  ontdekt	  en	  geleerd.	  
Een	  rondleiding	  door	  de	  organist	  bij	  de	  onderdelen	  van	  het	  orgel	  en	  de	  speeltafel	  maakt	  de	  
overeenkomsten	  (en	  verschillen	  in	  grootte)	  goed	  duidelijk.	  
Een	  concert	  geeft	  de	  kinderen	  inzicht	  en	  luisterervaring	  naar	  de	  verschillende	  soorten	  klanken	  en	  
muziekstijlen	  die	  met	  een	  orgel	  tot	  klinken	  te	  brengen	  zijn.	  
	  
Voorbereiding:	  
Kies	  een	  geschikt	  repertoire	  om	  de	  kinderen	  de	  klankkleuren	  te	  laten	  ervaren.	  
Dat	  kan	  in	  verschillende	  vormen:	  

-‐ Via	  een	  vertelsprookje	  waarin	  de	  avonturen	  van	  de	  hoofdpersonen	  muzikaal	  wordt	  
geïllustreerd.	  

-‐ Via	  een	  quiz	  met	  luisterraadsels	  (bijv.	  met	  imitaties	  van	  dierengeluiden,	  of	  klankillustratie	  
van	  dierengedrag).	  

	  
Kern:	  
Rondleiding	  en	  concert	  door	  organist.	  
Eventueel	  enkele	  kinderen,	  die	  een	  toetsinstrument	  bespelen,	  de	  gelegenheid	  geven	  om	  iets	  te	  
spelen.	  
	  
Afsluiting:	  
Vraag	  de	  kinderen	  hoe	  ze	  het	  hebben	  ervaren	  en	  gewaardeerd.	  Laat	  antwoorden/uitspraken	  
bedenken	  bij	  de	  volgende	  vragen:	  

-‐ Een	  orgel	  is….	  
-‐ Orgelmuziek	  klinkt	  als….	  

Verzamel	  de	  uitspraken	  en	  presenteer	  die	  op	  een	  poster	  of	  op	  een	  webpagina	  van	  Orgelkids.	  Zijn	  er	  
kinderen	  die	  graag	  orgelbouwer	  of	  organist	  willen	  worden?	  
Zing	  eventueel	  samen	  het	  orgellied	  (zie	  http://orgelkids.nl/doe-‐orgel-‐en-‐orgellied/).	  
	  
	  
	   	  



©	  2020	  Orgelkids.nl	   41	  

HOOFDSTUK	  2	  
	  
Vogelgeluiden	  en	  vogelconcert	  
	  
Barokorgels	  hebben	  soms	  een	  speels	  effectregister	  dat	  een	  vogel	  imiteert,	  de	  Nachtegaal,	  Rossignol	  
of	  Vogelsang.	  In	  Nederland	  treffen	  we	  die	  helaas	  nauwelijks	  aan.	  Maar	  een	  klanklandschap	  met	  
vogelgeluiden	  in	  de	  kerk	  nabootsen	  kan	  gelukkig	  ook	  op	  een	  andere	  manier.	  	  
Met	  oudere	  leerlingen	  kan	  ook	  een	  technische	  uitdaging	  worden	  aangegaan	  om	  zelf	  een	  
nachtegaalregister	  te	  bouwen,	  gebaseerd	  op	  de	  waterfluit.	  	  
	  
Vogels	  imiteren	  	  
	  
Er	  bestaan	  originele	  fluitjes	  waarmee	  vogels	  te	  imiteren	  zijn.	  De	  Audubon	  Bird	  Call	  is	  een	  klein	  
instrumentje	  van	  hout	  en	  metaal.	  Draait	  men	  het	  houtje	  met	  lichte	  druk	  om	  de	  metalen	  spil,	  dan	  
ontstaan	  geluiden,	  waar	  allerlei	  zangvogels	  iets	  in	  denken	  te	  herkennen.	  Gecombineerd	  met	  de	  
akoestiek	  van	  de	  kerk	  levert	  dat	  een	  fantastisch	  effect	  op.	  Een	  paar	  kinderen	  spelen	  voor	  ‘vogel’	  en	  
samen	  met	  de	  organist	  improviseren	  zij	  bijvoorbeeld	  een	  boswandeling.	  	  
	  

	  
	  
Vogelconcert	  in	  de	  kerk	  
	  
In	  een	  aansluitend	  concert	  past	  daarbij	  uitstekend	  orgelliteratuur	  met	  vogelimitaties,	  zoals:	  	  

• Capriccio	  sopra	  il	  Cucu	  van	  Johann	  Caspar	  Kerll,	  	  
• Englische	  Nachtigall	  -‐	  anonymus	  uit	  het	  ‘Celler	  Clavierbuch’	  ,	  	  
• Engels	  Nachtegaeltje	  van	  Jacob	  van	  Eyck,	  	  
• Le	  Coucou	  van	  Louis	  Claude	  Daquin,	  	  
• Eine	  Nachahmung	  der	  Nachtigall	  auf	  die	  Orgel	  van	  Johann	  Ludwig	  Krebs,	  	  
• La	  Poule	  van	  Jean-‐Philippe	  Rameau,	  	  
• Organ	  Concerto	  'The	  Cuckoo	  and	  the	  Nightingale’	  van	  Georg	  Friedrich	  Händel	  
• Chants	  d'Oiseaux	  van	  Olivier	  Messiaen.	  

Doelen:	  
• Leerlingen	  nemen	  kennis	  van	  imitaties	  van	  vogelgeluiden	  in	  de	  muziek	  van	  de	  barok	  en	  de	  

gewoonte	  om	  deze	  en	  andere	  effectregisters	  op	  een	  orgel	  te	  bouwen.	  
• Leerlingen	  nemen	  deel	  aan	  een	  improvisatieconcert	  met	  vogelgeluiden	  en	  orgel.	  
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Voorbereiding:	  
• Kies	  de	  orgelliteratuur	  die	  je	  in	  een	  concert	  wilt	  spelen.	  
• Nodig	  enkele	  kinderen	  uit	  om	  samen	  het	  concert	  voor	  te	  bereiden	  (het	  improvisatiedeel).	  
• Nodig	  het	  gewenste	  publiek	  voor	  het	  concert	  uit.	  

Benodigdheden:	  
• Enkele	  vogellokfluitjes	  (bijv.	  van	  Audubon,	  https://audubon-‐birdcall.com/,	  verkoopadressen	  

op	  deze	  website)	  
• Koekoeksfluitje	  en	  eventuele	  andere	  toepasselijke	  geluidseffecten	  (bijv.	  regenmaker)	  
• Bladmuziek	  orgelliteratuur	  vogels.	  

Tips	  voor	  de	  uitvoering:	  
• Vertel	  het	  publiek	  vooraf	  niets	  over	  de	  vogelgeluiden.	  Vermeld	  in	  de	  uitnodiging	  enkel	  het	  

concertprogramma.	  De	  verrassing	  zal	  groter	  zijn.	  
• Bepaal	  of	  het	  vogelconcert	  al	  klinkt	  als	  het	  publiek	  de	  kerk	  binnenkomt.	  Men	  waant	  zich	  dan	  

niet	  in	  een	  kerk,	  maar	  in	  een	  bos	  vol	  vogels.	  
• Bedenk	  of	  de	  kinderen	  met	  de	  fluitjes	  op	  een	  vaste	  plaats	  in	  de	  kerk	  staan	  (waar	  en	  hoe	  

verdeeld?)	  of	  door	  de	  kerk	  lopen.	  Het	  verrassingseffect	  is	  groter	  als	  de	  kinderen	  niet	  direct	  
zichtbaar	  zijn.	  

• Spreek	  met	  de	  kinderen	  het	  verloop	  van	  de	  improvisatie	  af.	  Bijvoorbeeld:	  de	  kinderen	  
beginnen	  met	  de	  vogelgeluiden.	  Op	  enig	  moment	  gaat	  het	  orgel	  voorzichtig	  meeklinken,	  
maar	  de	  kinderen	  gaan	  ook	  door	  met	  hun	  geluiden.	  Zodra	  het	  orgel	  luider	  klinkt	  of	  een	  
afgesproken	  melodie	  inzet,	  stoppen	  de	  ‘vogels’	  even	  na	  elkaar.	  

• Het	  spel	  van	  de	  vogels	  kan	  ook	  aan	  het	  eind	  weer	  klinken	  als	  overgang	  van	  muziek	  naar	  stilte.	  
• Geef	  de	  kinderen	  de	  kans	  om	  het	  applaus	  in	  ontvangst	  te	  nemen,	  ook	  als	  ze	  tijdens	  het	  

concert	  niet	  zichtbaar	  waren.	  
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HOOFDSTUK	  3	  
	  
Grafische	  partituren	  
	  
Veel	  muziek	  is	  opgeschreven	  in	  notenschrift.	  En	  notenschrift	  is	  net	  als	  elk	  ander	  schrift	  een	  partij	  
afspraken	  over	  hoe	  we	  muziek	  zodanig	  noteren,	  dat	  jijzelf	  of	  een	  ander	  die	  ook	  zo	  kan	  uitvoeren.	  Een	  
grafische	  partituur	  is	  een	  variant	  die	  hetzelfde	  doel	  dient,	  maar	  dan	  zonder	  de	  vaste	  afspraken	  van	  
het	  traditionele	  notenschrift.	  Deze	  vrijere	  notatiewijze	  is	  voor	  en	  door	  kinderen	  op	  elk	  niveau	  toe	  te	  
passen,	  van	  heel	  eenvoudig	  tot	  ingewikkeld.	  
	  
Notaties	  in	  kleuren,	  bolletjes	  en	  blokjes	  	  
	  
Een	  eenvoudige	  partituur	  met	  gekleurde	  vakjes	  of	  stippen	  helpt	  al	  om	  ritme	  en	  toonhoogte	  op	  te	  
schrijven.	  Dat	  is	  bijvoorbeeld	  goed	  te	  gebruiken	  in	  combinatie	  met	  instrumenten	  voorzien	  van	  
kleurcodes	  zoals	  de	  Fluitenkist	  van	  Orgelkids,	  de	  MeloPipes	  of	  de	  Boomwackers.	  
	  
De	  Fluitenkist	  bevat	  30	  pijpen	  waarmee	  een	  groep	  kinderen	  kan	  onderzoeken	  wat	  een	  orgelregister	  
is.	  Elke	  pijp	  heeft	  een	  eigen	  vaste	  toon	  (van	  c1	  tot	  en	  met	  f3).	  De	  fluiten	  zijn	  voorzien	  van	  kleurcodes	  
die	  overeenkomen	  met	  de	  kleuren	  van	  de	  Boomwhackers,	  de	  gekleurde	  slagwerkbuizen.	  Dat	  heeft	  
als	  voordeel	  dat	  de	  vele	  bladmuziek	  die	  hiervoor	  op	  internet	  te	  vinden	  is,	  ook	  gebruikt	  kan	  worden	  
met	  de	  Fluitenkist.	  Bovendien	  beschikken	  verschillende	  muzieknotatieprogramma’s	  (Sibelius,	  Finale,	  
MuseScore)	  over	  een	  plugin	  voor	  Boomwhackers,	  waarmee	  de	  ingevoerde	  noten	  in	  deze	  kleuren	  zijn	  
om	  te	  zetten.	  En	  natuurlijk	  kunnen	  kinderen	  met	  kleuren	  eenvoudig	  zelf	  een	  compositie	  maken.	  
	  

	  
	  
	  
Grafische	  composities	  
	  
Een	  voorbeeld	  van	  een	  ingewikkelde	  grafische	  partituur	  is	  het	  stuk	  Treatise	  van	  Cornelius	  Cardew	  
(1936-‐1981).	  Hij	  schreef	  het	  stuk	  tussen	  1963	  en	  1967,	  bestaande	  uit	  193	  pagina’s	  met	  symbolen,	  
abstracte	  vormen,	  getallen	  en	  figuren.	  Hij	  bedacht	  een	  eigen	  muzieknotatie	  en	  gaf	  daarbij	  geen	  
instructies	  voor	  de	  uitvoering.	  De	  uitvoerende	  mag	  volgens	  het	  bijbehorende	  handboek	  zelf	  regels	  
voor	  de	  interpretaties	  van	  de	  symbolen	  bedenken	  en	  vastleggen.	  De	  partituur	  lijkt	  op	  zichzelf	  al	  een	  
beeldend	  kunstwerk.	  	  
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Twee	  voorbeeldpagina’s	  uit	  Cardews	  Treatise.	  
	  
Beeldende	  kunst	  
	  
Niet	  alleen	  werk	  wat	  bedoeld	  is	  als	  muzieknotatie	  is	  geschikt,	  ook	  andere	  beeldende	  kunst	  (zoals	  
abstracte	  grafische	  werken)	  lenen	  zich	  goed	  voor	  een	  muzikale	  interpretatie.	  Kijk	  bijvoorbeeld	  eens	  
naar	  werk	  van	  Kandinsky	  en	  andere	  kunstenaars	  van	  het	  Bauhaus.	  
Kinderen	  zelf	  vrije	  grafische	  notaties	  laten	  maken	  is	  mogelijk	  op	  alle	  leeftijden.	  Kinderen	  kunnen	  al	  
snel	  (abstracte)	  tekeningen	  maken,	  die	  vervolgens	  door	  de	  organist	  kunnen	  worden	  omgezet	  in	  
klinkende	  muziek.	  
	  

	  
W.	  Kandinsky,	  Thirty	  (1937)	  
	  
Doelen:	  
De	  activiteiten	  kunnen	  in	  verschillende	  lessen	  worden	  uitgewerkt	  of	  in	  een	  samenhangende	  reeks,	  
bijvoorbeeld	  in	  een	  projectweek	  en	  dient	  verschillende	  doelen.	  

• Lezen:	  de	  leerlingen	  maken	  kennis	  met	  notatievormen	  van	  muziek.	  
• Noteren:	  de	  leerlingen	  verkennen	  hoe	  zij	  zelf	  verschillende	  notatievormen	  van	  muziek	  

kunnen	  gebruiken	  om	  hun	  ideeën	  vast	  te	  leggen.	  
• Interpreteren:	  de	  leerlingen	  maken	  kennis	  met	  de	  interpretatie	  van	  beeldende/grafische	  

kunst	  in	  muziek.	  

De	  volgorde	  is	  variabel.	  Zo	  kun	  je	  eerst	  kijken	  naar	  kunst	  en	  grafische	  notatievormen	  en	  daarna	  
kinderen	  zelf	  laten	  tekenen.	  Maar	  andersom	  kan	  ook.	  
	  
Voorbereiding:	  

• Werk	  voor	  een	  samenhang	  in	  enkele	  lessen	  samen	  met	  een	  docent	  in	  een	  andere	  
kunstdiscipline	  of	  verwerk	  het	  onderwerp	  in	  een	  kunstproject.	  

• Verzamel	  voorbeelden	  van	  grafische	  partituren	  en	  eventuele	  luistervoorbeelden	  daarvan.	  	  
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• Zoek	  indien	  gewenst	  naar	  afbeeldingen	  van	  grafische	  kunst.	  	  
• Deze	  activiteit	  dient	  bij	  het	  orgel	  in	  kerk	  of	  concertzaal	  uitgevoerd	  te	  worden.	  	  

Benodigdheden:	  
• Grafische	  muzieknotaties	  en	  voorbeelden	  om	  met	  leerlingen	  te	  bekijken	  en	  uit	  te	  proberen.	  
• Tekenbenodigdheden	  voor	  leerlingen.	  

Tips	  voor	  de	  uitvoering:	  
• Bespreek	  met	  kinderen	  hoe	  je	  muziek	  die	  je	  hebt	  bedacht,	  kunt	  noteren.	  Kijk	  hiervoor	  ook	  

naar	  de	  mogelijkheden	  van	  het	  werkblad	  bij	  de	  Fluitenkist	  (vakjes	  inkleuren).	  
• Laat	  jonge	  kinderen	  gebruikmaken	  van	  materialen	  om	  een	  figuur	  te	  leggen.	  Gebruik	  

bijvoorbeeld	  bouwblokken	  in	  verschillende	  maten	  om	  lang-‐kort	  mee	  aan	  te	  geven.	  
• Daag	  kinderen	  die	  al	  noten	  kunnen	  lezen	  juist	  uit	  om	  het	  notenbeeld	  los	  te	  laten.	  Bespreek	  

een	  grafisch	  beeld	  (bijv.	  een	  pagina	  van	  Cardew)	  en	  bedenk	  samen	  hoe	  dat	  zou	  kunnen	  
klinken.	  Probeer	  dingen	  uit	  en	  vraag	  naar	  hun	  ideeën.	  	  

• Stimuleer	  de	  kinderen	  om	  allerlei	  verschillende	  muzikale	  uitdrukkingsvormen	  te	  verkennen	  
die	  op	  het	  orgel	  mogelijk	  zijn:	  hard-‐zacht,	  hoog-‐laag,	  klankkleuren	  op	  orgel,	  gebruik	  van	  
verschillende	  registers,	  ook	  bij	  herhalingen	  met	  echo,	  etc.	  

• Laat	  kinderen	  elk	  een	  kleine	  abstracte	  tekening	  maken.	  Vraag	  kinderen	  te	  bedenken	  hoe	  hun	  
tekening	  mag	  klinken.	  Laat	  het	  ze	  zelf	  uitvoeren	  als	  ze	  dat	  kunnen	  en	  willen.	  

• Voeg	  de	  tekeningen	  samen	  tot	  een	  verhaal	  met	  losse	  scenes	  (vergelijk	  Thirty	  van	  Kandinsky).	  
Laat	  de	  kinderen	  de	  volgorde	  bepalen	  en	  plak	  alles	  op	  een	  vel.	  Denk	  bij	  het	  spelen	  ook	  aan	  
herhalingen	  van	  eenzelfde	  tekening.	  

• Een	  variant	  is:	  interpreteer	  zelf	  een	  tekening	  en	  verklank	  deze.	  Vraag	  het	  kind	  daarna	  of	  het	  
goede	  weergave	  van	  de	  tekening	  is.	  Wat	  kan	  anders?	  Hoe	  kan	  het	  ook?	  Dit	  werkt	  goed	  met	  
een	  klein	  groepje	  kinderen.	  

• Laat	  oudere	  leerlingen	  een	  animatie	  (stop-‐motion)	  maken	  van	  een	  reeks	  tekeningen	  en	  dat	  
combineren	  met	  een	  opname	  van	  de	  muzikale	  interpretatie.	  
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HOOFDSTUK	  4	  
	  
Orgel-‐Escaperoom	  
	  
Een	  escaperoom	  is	  een	  interactief	  ontsnappingsspel	  waarbij	  een	  groepje	  mensen	  in	  een	  kamer	  wordt	  
‘opgesloten’.	  De	  deelnemers	  moeten	  door	  te	  zoeken	  naar	  sleutels,	  codes	  en	  aanwijzingen,	  en	  door	  
puzzels	  en	  raadsels	  op	  te	  lossen	  de	  kamer	  binnen	  een	  bepaalde	  tijd	  proberen	  te	  verlaten.	  Veel	  
escaperooms	  hebben	  een	  thema,	  bijvoorbeeld	  uit	  het	  horror-‐	  of	  detectivegenre.	  Het	  idee	  is	  
gebaseerd	  op	  dat	  van	  escapegames,	  een	  genre	  computerspellen.	  In	  2006	  bouwden	  
softwareontwikkelaars	  in	  Silicon	  Valley	  de	  eerste	  fysieke	  'ontsnappingskamer',	  die	  al	  snel	  een	  
toeristische	  attractie	  werd.	  Hierna	  werd	  het	  speltype	  populair	  in	  Hongkong	  en	  Japan	  en	  vanaf	  de	  
jaren	  2010	  sloeg	  het	  over	  naar	  Europa	  en	  de	  rest	  van	  de	  wereld.	  	  
In	  het	  onderwijs	  is	  de	  escaperoom	  een	  populaire	  werkvorm	  om	  aan	  verschillende	  doelen	  te	  werken.	  
Het	  is	  een	  beproefd	  en	  uitdagend	  leerconcept	  voor	  bijvoorbeeld	  een	  projectweek	  over	  muziek,	  
techniek	  of	  cultureel	  erfgoed.	  Het	  principe	  van	  de	  escaperoom	  wordt	  goed	  uitgelegd	  in	  een	  filmpje	  
van	  Klokhuis	  (https://www.youtube.com/watch?v=LPH329PoYfE).	  
	  
De	  inzet	  als	  werkvorm	  kan	  op	  twee	  manieren:	  

1. De	  docenten	  stellen	  een	  escaperoom	  samen	  voor	  de	  leerlingen.	  
2. De	  leerlingen	  stellen	  een	  escaperoom	  samen	  voor	  elkaar.	  Het	  bouwen	  van	  een	  escaperoom	  

kost	  tijd.	  Zo’n	  opdracht	  past	  dan	  ook	  vooral	  in	  een	  projectweek	  of	  werkweek.	  Denk	  hierbij	  
ook	  aan	  bovenbouwleerlingen	  die	  een	  escaperoom	  samenstellen	  voor	  jongere	  leerlingen	  
(VO).	  

Overigens	  is	  een	  escaperoom	  zeker	  niet	  alleen	  leuk	  voor	  kinderen/jongeren,	  maar	  ook	  als	  activiteit	  
voor	  teambuilding	  met	  volwassenen	  (met	  de	  kerkenraad	  bijvoorbeeld).	  De	  tijdsduur	  van	  een	  
escaperoom	  is	  naar	  wens	  te	  bepalen	  door	  het	  aantal	  opdrachten	  dat	  deelnemers	  moeten	  oplossen.	  
	  
Escaperoom	  over	  het	  orgel	  
	  
Dus	  stel	  je	  maar	  eens	  voor:	  je	  zit	  opgesloten	  binnenin	  het	  orgel	  en	  over	  een	  kwartier	  (of	  langer)	  gaat	  
de	  organist	  van	  start	  met	  een	  daverend	  stuk.	  Maak	  dat	  je	  eruit	  komt,	  voordat	  horen	  en	  zien	  je	  
vergaan.	  Daarvoor	  moet	  je	  wel	  eerst	  de	  raadsels	  oplossen	  om	  de	  code	  van	  het	  slot	  te	  kraken.	  
Natuurlijk	  leer	  je	  zo	  wel	  wat	  over	  het	  orgel.	  	  
Uiteraard	  stoppen	  we	  liever	  geen	  spelers	  echt	  in	  het	  orgel.	  Het	  risico	  op	  schade	  aan	  het	  pijpwerk	  is	  
veel	  te	  groot.	  Maar	  grote	  foto’s	  van	  het	  binnenwerk	  van	  het	  pijpwerk,	  toepasselijk	  geluid	  en	  de	  juiste	  
rekwisieten	  helpen	  prima	  om	  die	  sfeer	  op	  te	  roepen	  in	  een	  gewoon	  klaslokaal.	  
	  
	  

	  

Grote schade aan gerestaureerd orgel 

Inbrekers hebben voor tienduizenden euro’s schade 
veroorzaakt aan het net gerestaureerde orgel van de lutherse 
kerk in Alkmaar. Dat meldt ds. Y. Bos. 

De dieven braken in de nacht van zaterdag op zondag in bij 
de kosterswoning die aan de kerk grenst. Toen daar het alarm 
afging, zijn zij de kerk ingevlucht. De kerk is middels een 
deur met het huis verbonden. In de kerk hebben de dieven 
zich verstopt in de orgelkast. Daardoor zijn veel orgelpijpen 
kromgebogen.  
(Bron: Reformatorisch Dagblad, 17-10-2017) 
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Doelen:	  
Op	  tijd	  uit	  de	  escape	  room	  komen	  vormt	  dus	  de	  uitdaging.	  Dat	  doe	  je	  door	  samen	  puzzels	  op	  te	  
lossen,	  aanwijzingen	  op	  te	  volgen	  of	  verbanden	  te	  zien.	  Je	  kunt	  leerdoelen	  formuleren	  voor	  het	  
spelen	  van	  het	  spel,	  maar	  ook	  voor	  het	  samenstellen	  van	  de	  opdrachten.	  
Spelen:	  

• De	  deelnemers	  moeten	  door	  opzoeken	  kennis	  vergaren	  en	  die	  toepassen	  om	  puzzels	  op	  te	  
kunnen	  lossen.	  

• De	  deelnemers	  ervaren	  spanning	  van	  werken	  onder	  tijdsdruk	  in	  spelverband.	  
• De	  deelnemers	  leren	  samen	  te	  werken	  en	  elkaar	  te	  helpen,	  bovendien	  leren	  ze	  	  samen	  

omgaan	  met	  tegenslag	  en	  succes.	  
• De	  deelnemers	  worden	  zich	  bewust	  van	  talenten	  als	  creativiteit,	  technisch	  inzicht,	  oplossend	  

vermogen,	  leiderschap	  bij	  zichzelf	  en	  bij	  elkaar.	  

Samenstellen:	  
• Bij	  het	  samenstellen	  van	  de	  opdrachten	  kunnen	  specifieke	  doelstellingen	  aan	  de	  orde	  komen	  

die	  te	  maken	  hebben	  met	  kenniscomponenten	  rondom	  bijvoorbeeld	  orgeltechniek	  en	  
erfgoededucatie.	  

• Bovendien	  moeten	  de	  opdrachten	  creatief	  bedacht	  en	  voorbereid	  worden,	  waarbij	  de	  
haalbaarheid	  voor	  de	  doelgroep	  die	  het	  spel	  gaat	  spelen	  meeweegt.	  

• De	  aankleding	  van	  ruimte	  vergt	  om	  inlevingsvermogen	  en	  de	  vaardigheid	  om	  fantasievol	  te	  
decoreren	  om	  de	  sfeer	  te	  versterken.	  

	  
Voorbereiding:	  
	  
1.	  Verhaal	  
Een	  aantrekkelijke	  escaperoom	  heeft	  een	  goed	  verhaal	  nodig,	  waarmee	  je	  beginsituatie	  en	  je	  missie	  
duidelijk	  wordt.	  Hoe	  ben	  je	  in	  dat	  orgel	  terecht	  gekomen,	  wat	  kwam	  je	  daar	  doen	  en	  wat	  is	  de	  
ontknoping	  om	  eruit	  te	  komen?	  Wie	  zijn	  je	  vijanden	  en	  wie	  kunnen	  je	  helpen?	  Een	  suggestie	  voor	  
een	  verhaallijn:	  

• Je	  bent	  een	  jonge	  timmermansleerling	  aan	  het	  begin	  van	  de	  18e	  eeuw.	  Je	  zou	  heel	  graag	  als	  
leerling	  werken	  in	  de	  werkplaats	  van	  een	  beroemde	  orgelbouwer,	  maar	  je	  bent	  arm	  en	  
maakt	  geen	  kans.	  Het	  hoogste	  wat	  je	  hebt	  kunnen	  bereiken	  is	  de	  functie	  van	  calcant.	  Samen	  
met	  een	  vriend	  moet	  jij	  zorgen	  dat	  er	  wind	  in	  het	  orgel	  komt	  zodat	  de	  organist	  kan	  spelen.	  	  

• Jullie	  willen	  graag	  meer	  leren	  over	  orgelbouw.	  Stiekem	  heb	  je	  al	  veel	  geleerd	  door	  mee	  te	  
kijken	  bij	  het	  onderhoud	  van	  het	  orgel.	  Vandaag	  probeer	  je	  meer	  te	  weten	  te	  komen	  binnen	  
in	  het	  orgel,	  hoewel	  de	  organist	  en	  de	  koster	  dat	  verboden	  hebben.	  Tijdens	  deze	  drukke	  
marktdag	  klimmen	  jullie	  ongezien	  in	  het	  orgel	  in	  de	  kerk,	  met	  papier	  en	  potlood,	  om	  
tekeningen	  te	  maken	  van	  de	  techniek.	  Maar	  dan....	  hoor	  je	  een	  paar	  mensen	  praten	  over	  het	  
orgel.	  De	  stemmen	  komen	  van	  dichtbij.	  Je	  herkent	  de	  stem	  van	  de	  koster,	  maar	  de	  andere	  
niet.	  De	  koster	  klinkt	  bezorgd:	  “Maar	  hij	  zou	  toch	  pas	  volgende	  week	  komen?”	  De	  andere	  
stem	  klinkt	  boos:	  “Nee,	  hij	  komt	  vandaag!”	  “Ja	  maar,	  de	  tongwerken	  zijn	  niet	  gestemd,	  en	  er	  
zijn	  een	  paar	  ventielen	  losgeraakt,	  en	  de	  orgelbouwer	  is	  deze	  week	  de	  stad	  uit,	  en....”,	  piept	  
de	  koster.	  “Niets	  mee	  te	  maken,	  je	  weet	  dat	  het	  een	  belangrijke	  organist	  is	  uit	  de	  grote	  stad	  
en	  hij	  wil	  ons	  orgel	  bekijken,	  bespelen	  en	  keuren.	  Je	  regelt	  het	  maar	  en	  o	  ja,	  zorg	  dat	  het	  om	  
7	  uur	  vanavond	  in	  orde	  is.	  Hij	  zal	  graag	  een	  paar	  daverende	  stukken	  spelen	  waarbij	  het	  volle	  
werk	  waar	  wij	  zo	  trost	  op	  zijn,	  goed	  te	  horen	  is.	  Tabee!”	  

• Jullie	  horen	  de	  koster	  zenuwachtig	  rond	  het	  orgel	  lopen.	  Dan	  opent	  hij	  de	  deur	  en	  ziet	  jullie	  
zitten.	  Betrapt!	  Oei,	  nu	  zwaait	  er	  wat.	  Maar	  ....	  de	  koster	  wordt	  niet	  boos.	  “Jongens....,	  jullie	  
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moeten	  me	  helpen!	  Wat	  weten	  jullie	  al	  over	  het	  orgel?	  Kunnen	  jullie	  het	  orgel	  stemmen?	  
Weet	  je	  hoe	  je	  ventielen	  moet	  repareren?	  Los	  het	  op,	  los	  het	  op	  als	  je	  kunt.	  Snel,	  er	  is	  weinig	  
tijd......	  

• Lukt	  het	  jullie	  om	  alle	  klussen	  te	  klaren	  en	  te	  zorgen	  dat	  het	  orgel	  speelklaar	  is?	  Ben	  je	  op	  tijd	  
uit	  het	  orgel?	  

2.	  Tijdsdruk	  
Kies	  een	  afgebakende	  hoeveelheid	  tijd:	  een	  half	  uur	  of	  een	  uur	  om	  een	  escaperoom	  op	  te	  lossen.	  Wil	  
je	  het	  wat	  kleiner	  houden,	  kies	  dan	  voor	  een	  kwartier.	  Bedenk:	  hoe	  langer	  de	  tijd,	  hoe	  meer	  
opdrachten	  er	  nodig	  zijn.	  Een	  klok	  die	  aftelt	  maakt	  het	  extra	  spannend	  en	  laat	  je	  de	  tijdsdruk	  ervaren.	  
In	  een	  klaslokaal	  kun	  je	  een	  timer	  op	  het	  digitale	  schoolbord	  laten	  lopen.	  Zorg	  dat	  er	  tussendoor	  
prikkels	  zijn	  die	  het	  spannender	  maken.	  Bijvoorbeeld	  een	  bericht	  van	  de	  koster	  met	  een	  extra	  
probleem	  dat	  ook	  nog	  opgelost	  moet	  worden,	  of	  een	  aanwijzing	  van	  de	  organist	  die	  komt	  spelen	  en	  
een	  extra	  eis	  stelt.	  Dit	  kan	  ook	  een	  opdracht	  zijn	  die	  als	  afleider	  dient.	  
	  
3.	  Aankleding	  van	  de	  ruimte	  
Voor	  de	  sfeer	  alsof	  je	  in	  het	  orgel	  zit	  heb	  je	  beeldmateriaal	  nodig	  van	  pijpwerk.	  De	  enorme	  rijen	  
pijpen	  van	  groot	  tot	  klein	  bieden	  een	  imposante	  aanblik.	  Druk	  foto’s	  hiervan	  af	  op	  groot	  formaat	  of	  
op	  doeken	  (vlaggen).	  Voor	  het	  geluid	  is	  een	  goede	  geluidsinstallatie	  gewenst.	  De	  spanning	  kan	  
opgevoerd	  worden	  door	  geluiden	  van	  het	  orgel	  te	  laten	  horen.	  In	  de	  ruimte	  horen	  ook	  voorwerpen	  
thuis	  die	  iets	  met	  het	  verhaal	  te	  maken	  hebben,	  de	  rekwisieten.	  Deze	  voorwerpen	  kunnen	  een	  
functie	  hebben	  bij	  de	  opdrachten	  (bijv.	  een	  schaar	  om	  iets	  open	  te	  knippen,	  een	  tongwerk	  om	  te	  
stemmen).	  Er	  kunnen	  ook	  voorwerpen	  dienen	  als	  afleiders:	  het	  lijkt	  of	  je	  er	  iets	  mee	  moet	  doen,	  
maar	  ze	  hebben	  geen	  functie.	  Neem	  er	  niet	  teveel	  van	  op	  om	  het	  spel	  niet	  te	  moeilijk	  te	  maken.	  
	  
4.	  Puzzels	  en	  opdrachten	  
Stel	  opdrachten	  samen	  die	  verband	  houden	  met	  het	  verhaal.	  Zorg	  bovendien	  dat	  de	  puzzels	  geen	  
losse	  opdrachten	  zijn,	  maar	  aan	  elkaar	  gelinkt	  zijn	  om	  je	  verder	  te	  helpen	  naar	  de	  oplossing.	  Een	  
voorbeeld	  is	  een	  ordening	  van	  de	  opdrachten	  waarbij	  elke	  opdracht	  een	  cijfer	  oplevert,	  die	  samen	  de	  
cijfercombinatie	  vormen	  waarmee	  een	  cijferslot	  geopend	  kan	  worden	  van	  een	  kistje.	  Daarin	  zit	  dan	  
de	  oplossing	  voor	  de	  ontsnapping	  uit	  de	  escaperoom.	  
	  
5.	  Hints	  
Het	  kan	  zijn	  dat	  de	  spelers	  een	  opdracht	  niet	  op	  kunnen	  lossen.	  Biedt	  ze	  de	  mogelijkheid	  om	  hints	  te	  
kopen.	  Bedenk	  hoe	  die	  betaald	  moeten	  worden:	  met	  strafpunten	  (indien	  er	  competitie	  tussen	  
groepen	  aan	  de	  orde	  is)	  of	  met	  tijd	  die	  ze	  verliezen	  als	  ze	  een	  bij	  een	  opdracht	  hulp	  krijgen.	  Een	  
mogelijkheid	  is	  om	  hints	  te	  “kopen”	  voor	  minuten.	  Met	  deze	  hints	  komen	  deelnemers	  verder,	  maar	  
verliezen	  ze	  tijd.	  
	  
Benodigdheden:	  

• Voor	  een	  realistische	  escaperoom	  heb	  je	  materialen	  nodig	  die	  kunnen	  dienen	  als	  
rekwisieten,	  en	  materialen	  voor	  de	  puzzels.	  	  

• Wil	  je	  de	  oplossingen	  van	  puzzels	  ook	  fysiek	  beveiligen,	  dan	  heb	  je	  schatkistjes	  of	  enkele	  
sloten	  met	  cijfercombinatie	  nodig.	  De	  puzzels	  leiden	  tot	  de	  cijfers,	  de	  volgorde	  moet	  worden	  
uitgeprobeerd.	  

• Moeten	  de	  opdrachten	  op	  werkbladen	  worden	  gemaakt,	  maak	  daarvan	  voldoende	  kopieën.	  
• Maak	  een	  checklist	  van	  alle	  materialen	  en	  de	  inrichting	  van	  de	  escaperoom.	  Dat	  is	  handig	  als	  

je	  hem	  vaker	  wilt	  laten	  spelen.	  Je	  kunt	  dan	  na	  een	  spelronde	  eenvoudiger	  alles	  in	  de	  
beginstand	  terugbrengen.	  
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Tips	  voor	  de	  uitvoering:	  

• Zorg	  dat	  de	  puzzels	  verband	  houden	  met	  het	  vertelverhaal.	  Neem	  de	  deelnemers	  ook	  in	  de	  
opdrachten	  mee	  in	  een	  doorgaande	  lijn	  die	  naar	  de	  ontknoping	  leidt.	  Laat	  opdrachten	  dus	  op	  
elkaar	  aansluiten	  en	  samen	  het	  verhaal	  verrijken.	  

• Maak	  opdrachten	  die	  een	  beroep	  doen	  op	  zoveel	  mogelijk	  verschillende	  zintuigen	  (zien,	  
voelen,	  horen,	  proeven,	  ruiken).	  

• Spreek	  in	  de	  opdrachten	  verschillende	  vaardigheden	  aan	  (rekenen,	  taal,	  muziek,	  logica,	  
creativiteit,	  technisch	  inzicht).	  

• Maak	  opdrachten	  waarin	  samenwerking	  wordt	  gestimuleerd.	  
• Bekijk	  eventueel	  als	  smaakmaker	  het	  filmpje	  met	  Cameron	  Carpenter	  en	  Sarah	  Willes	  

(https://www.youtube.com/watch?v=L1aGPeqWNFw).	  Vanaf	  4:25	  zie	  je	  Sarah	  op	  onderzoek	  
binnen	  in	  het	  orgel	  van	  de	  Philharmonie	  in	  Berlijn.	  	  

• Op	  de	  website	  Pinterest.com	  zijn	  veel	  voorbeelden	  van	  opdrachten	  te	  vinden	  via	  het	  
trefwoord	  ‘escaperoom’.	  

• Op	  de	  pagina	  www.orgelkids.nl/escaperoom	  worden	  concrete	  opdrachten	  verzameld.	  

Type	  opdrachten	  om	  uit	  te	  werken:	  
• Verborgen	  objecten	  in	  de	  ruimte	  	  
• Verdachte	  voorwerpen	  in	  de	  ruimte	  met	  een	  betekenis	  
• Woordpuzzels	  
• Geheimschrift,	  codes	  om	  te	  ontcijferen	  
• Onzichtbare	  ‘inkt’	  (kaarsvet	  en	  waterverf)	  zichtbaar	  maken	  
• Tellen	  of	  rekenen	  
• Puzzels	  met	  afbeeldingen	  of	  rebus	  
• Raadsels	  
• Tekst	  fragmenten	  of	  letter	  ordenen,	  tekst	  in	  spiegelschrift,	  verknipte	  letters	  
• Een	  voorwerp	  in	  elkaar	  zetten	  
• Een	  patroon	  herkennen	  in	  punten,	  lijnen,	  vlakken	  
• Geluid	  en	  luisteropdracht	  
• Opzoekopdracht	  met	  gebruik	  van	  papieren	  bronnen	  
• Strategisch	  denken,	  stappen	  ordenen	  
• Oog-‐hand	  coördinatie	  
• Doolhof	  
• Voelopdracht,	  voorwerp	  blind	  herkennen	  
• Parate	  kennis	  
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HOOFDSTUK	  5	  
	  
Excursie	  naar	  het	  orgel	  
	  
Een	  excursie	  naar	  de	  kerk	  of	  concertzaal	  om	  een	  groot	  orgel	  te	  bekijken	  mag	  niet	  ontbreken	  in	  een	  
lesplan.	  Plan	  het	  zo	  dat	  de	  excursie	  maximaal	  45-‐50	  minuten	  duurt.	  Een	  globale	  indeling	  in	  drie	  
blokken	  van	  15	  minuten	  geeft	  wat	  richting.	  Denk	  daarvoor	  na	  de	  ontvangst	  met	  muziek	  aan	  de	  
volgende	  thema’s:	  

1.	  Orgel	  bekijken,	  zaken	  benoemen	  en	  herkennen	  van	  het	  Doe-‐orgel;	  
2.	  Orgel	  beluisteren,	  mini-‐concert	  met	  kort	  verhaal;	  
3.	  Verwerkingsopdracht,	  bijvoorbeeld	  een	  luisterquiz	  of	  orgelbingo.	  

	  
Doelen:	  
Stel	  vooraf	  de	  doelen	  van	  het	  bezoek	  vast.	  Niet	  alles	  haalbaar	  in	  de	  tijd	  en	  het	  opname-‐vermogen	  
van	  de	  kinderen.	  Maak	  dus	  keuzes	  voor	  het	  programma,	  passend	  bij	  de	  leerdoelen	  en	  de	  leeftijd	  van	  
de	  kinderen.	  Enkele	  voorbeelden	  van	  doelen,	  die	  ook	  te	  combineren	  zijn:	  

• De	  kinderen	  ervaren	  de	  ruimte	  van	  de	  kerk	  (of	  concertzaal)	  en	  de	  klank	  van	  het	  orgel	  in	  die	  
ruimte	  aan	  de	  hand	  van	  enkele	  muziekstukken,	  gespeeld	  door	  de	  organist.	  

• De	  kinderen	  kunnen	  herkennen	  en	  benoemen	  wat	  oude	  en	  nieuwe	  elementen	  en	  
voorwerpen	  zijn	  in	  de	  kerk,	  of	  aan	  het	  orgel.	  

• De	  kinderen	  herkennen	  de	  onderdelen	  van	  het	  grote	  orgel,	  die	  ze	  bij	  de	  bouw	  van	  het	  Doe-‐
orgel	  al	  hebben	  leren	  kennen.	  

• De	  kinderen	  leren	  de	  klanken	  van	  verschillende	  registers	  onderscheiden	  /	  benoemen	  /	  
herkennen	  /	  waarderen.	  

• De	  leerlingen	  maken	  kennis	  met	  verschillende	  technische	  aspecten	  van	  het	  orgel	  zoals	  
windvoorziening	  (balgen,	  motor,	  windkanalen,	  windlades),	  registers	  en	  speelhulpen	  (koppels,	  
zwelkast,	  etc).	  

• De	  leerlingen	  maken	  kennis	  met	  enkele	  muziekstukken,	  die	  voor	  orgel	  zijn	  geschreven	  in	  
verschillende	  perioden.	  NB.	  Tijdens	  een	  excursie	  is	  hier	  slecht	  kort	  tijd	  voor.	  Met	  een	  extra	  
kinderconcert	  voor	  scholen	  en	  andere	  geïnteresseerden	  kun	  je	  hier	  extra	  invulling	  aan	  geven.	  	  

	  
Voorbereiding:	  

• Stel	  een	  uitnodigende	  tekst	  op	  om	  de	  scholen	  mee	  te	  benaderen.	  Laat	  zo	  mogelijk	  wat	  foto’s	  
zien	  van	  eerdere	  bezoeken	  van	  een	  klas	  bij	  het	  orgel.	  	  

• Maak	  in	  de	  schooluitnodiging	  expliciet	  duidelijk,	  dat	  het	  voor	  kinderen	  van	  alle	  religies	  
bedoeld	  is	  en	  beschrijf	  de	  doelstellingen	  van	  het	  bezoek	  goed	  (muziek,	  techniek,	  erfgoed).	  	  

• Maak	  een	  plan	  voor	  de	  ontvangst	  en	  bedenk	  welke	  muziek	  geschikt	  is	  om	  de	  gewenste	  
leerdoelen	  te	  behalen.	  Bedenk	  ook	  welke	  technische	  aspecten	  van	  het	  instrument	  je	  wilt	  
demonstreren.	  

• Bepaal	  of	  er	  een	  werkblad	  voor	  de	  verwerking	  van	  opdrachten	  of	  een	  quiz	  tijdens	  het	  bezoek	  
nodig	  is	  en	  stel	  dit	  blad	  samen.	  Laat	  het	  eventueel	  vooraf	  beoordelen	  door	  de	  
groepsleerkracht	  op	  moeilijkheidsgraad.	  

• Inventariseer	  eventueel	  vooraf	  welke	  leerlingen	  iets	  kunnen	  of	  willen	  spelen	  en	  vraag	  hen	  
om	  zo	  nodig	  bladmuziek	  mee	  te	  brengen.	  

	  
Benodigdheden:	  

• Bedenk	  welke	  luister-‐	  en	  kijkopdrachten	  je	  de	  kinderen	  wilt	  geven	  en	  verzamel	  de	  materialen	  
die	  daarvoor	  nodig	  zijn	  (afbeeldingen,	  voorwerpen,	  losse	  onderdelen	  van	  het	  orgel,	  
bladmuziek).	  

• Is	  er	  een	  werkblad	  nodig?	  Maak	  voldoende	  kopieën.	  
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• Bij	  schrijf-‐	  of	  tekenopdrachten,	  zorg	  eventueel	  voor	  schrijfplankjes	  met	  potlood.	  
• Wil	  je	  de	  kinderen	  speciaal	  uitnodigen	  voor	  een	  komend	  concert	  of	  heb	  je	  een	  leuk	  aanbod	  

voor	  een	  paar	  kennismakingslessen	  op	  het	  orgel,	  bereid	  dan	  flyers	  voor	  om	  mee	  te	  geven.	  

	  
Tips	  voor	  de	  uitvoering:	  

• Ontvang	  de	  groep	  bij	  voorkeur	  buiten,	  voor	  de	  kerk.	  Buiten	  is	  neutraal	  terrein,	  zeer	  geschikt	  
voor	  een	  eerste	  kennismaking.	  Het	  geeft	  de	  mogelijkheid	  om	  ze	  voor	  te	  bereiden	  op	  wat	  ze	  
gaan	  zien	  en	  ervaren.	  Bedenk	  dat	  kinderen	  misschien	  nog	  nooit	  in	  een	  kerk	  zijn	  geweest	  en	  
het	  misschien	  best	  spannend	  vinden.	  Bovendien	  kun	  je	  zo	  het	  temperament	  van	  de	  groep	  
alvast	  proeven	  en	  een	  paar	  afspraken	  over	  het	  gewenste	  gedrag	  maken.	  Gebruik	  daarvoor	  
heldere	  woorden	  en	  korte	  zinnen,	  die	  snel	  als	  gedragsregel	  zijn	  te	  onthouden.	  

• Spreek	  met	  de	  begeleider	  af	  dat	  de	  kinderen	  pas	  de	  kerk	  in	  komen	  als	  de	  organist	  gaat	  
spelen.	  Vraag	  hen	  om	  bij	  het	  binnen	  gaan	  van	  de	  kerk	  niet	  te	  praten	  en	  eerst	  rustig	  rond	  te	  
kijken.	  Speel	  bij	  voorkeur	  een	  stuk	  wat	  het	  binnen	  treden	  van	  de	  ruimte	  ondersteunt	  
(plechtig,	  statig,	  feestelijk,	  bruilofts-‐entree).	  Geef	  kinderen	  de	  gelegenheid	  om	  de	  kerkruimte	  
in	  zich	  op	  te	  nemen	  in	  combinatie	  met	  de	  muziek.	  Bespreek	  als	  het	  stuk	  klaar	  is	  kort	  wat	  
ervaringen.	  

• Laat	  bij	  binnenkomst	  liefst	  eerst	  de	  muziek	  spreken	  en	  vertel	  pas	  in	  tweede	  instantie	  meer	  
over	  de	  techniek	  van	  het	  orgel.	  	  

• Bedenk	  dat	  de	  oren	  van	  jonge	  kinderen	  nog	  erg	  gevoelig	  kunnen	  zijn	  voor	  harde	  klanken.	  
Laat	  bij	  een	  bezoek	  van	  de	  jongsten	  dus	  liever	  eerst	  zachte	  klanken	  horen.	  Luide	  muziek	  kan	  
uiteraard	  wel,	  maar	  dan	  is	  het	  goed	  dat	  voor	  te	  bereiden	  in	  een	  gesprekje.	  Voorkom	  dat	  het	  
orgel	  als	  ‘eng’	  wordt	  ervaren	  en	  duidt	  ook	  luide	  muziek	  (bijv.	  met	  trompetten)	  positief,	  dus	  
bijvoorbeeld:	  	  Hoe	  klinkt	  feestelijke	  muziek?	  	  

• Leg	  bij	  het	  bespreken	  van	  techniek	  en	  ambacht	  van	  de	  orgelbouwer	  de	  relatie	  met	  oudere	  
beroepen,	  mogelijk	  door	  hun	  eigen	  opa	  of	  overgrootvader	  uitgeoefend.	  Besteed	  aandacht	  
aan	  zichtbare	  resultaten	  van	  historische	  ambachten	  (houtsnijwerk,	  decoraties	  en	  beelden,	  
goudverf)	  en	  vertel	  iets	  over	  de	  manier	  waarop	  dat	  werk	  ging.	  	  

• Verwelkom	  de	  kinderen	  bij	  de	  speeltafel,	  eventueel	  in	  kleinere	  groepjes	  als	  de	  ruimte	  
beperkt	  is	  (zorg	  voor	  goede	  begeleiding	  of	  een	  extra	  opdracht	  voor	  de	  groep	  die	  beneden	  
blijft).	  Spreek	  vooraf	  een	  paar	  goede	  spelregels	  af	  en	  herhaal	  die	  nog	  even	  kort.	  

• Laat	  kinderen	  vooraf	  bedenken	  wat	  ze	  willen	  uitproberen	  bij	  de	  speeltafel.	  Daarmee	  
voorkom	  je	  dat	  het	  domweg	  toetsen	  drukken	  wordt.	  	  

• Laat	  oudere	  kinderen	  de	  grote	  balgen	  zien.	  Laat	  hen	  voorspellen	  hoe	  lang	  de	  organist	  door	  
kan	  spelen	  nadat	  de	  motor	  is	  uitgezet.	  En	  demonstreer	  dit	  vervolgens.	  Laat	  de	  kinderen	  met	  
een	  stopwatch	  (op	  horloge	  of	  smartphone)	  timen.	  Zorg	  zonodig	  voor	  een	  assistent	  die	  iets	  
kan	  spelen.	  Het	  maximale	  effect	  wordt	  uiteraard	  bereikt,	  wanneer	  de	  gekozen	  registers	  en	  
gebruikte	  toetsen	  ‘zuinig’	  met	  de	  wind	  omgaan.	  

• Heeft	  het	  orgel	  nog	  een	  inrichting	  met	  voetgetreden	  balgen,	  vertel	  dan	  over	  de	  functie	  van	  
de	  orgeltrapper/calcant	  en	  laat	  kinderen	  dat	  eens	  uitproberen.	  

• Maak	  het	  beluisteren	  van	  muziek	  in	  de	  kerk	  tot	  een	  bijzondere	  ervaring.	  Bijvoorbeeld:	  	  
o Geef	  elk	  kind	  een	  eigen	  kerkbank.	  Schoenen	  uit	  en	  liggend	  luisteren	  geeft	  een	  

speciale	  ervaring.	  	  
o Vrij	  door	  de	  ruimte	  lopen,	  daarna	  laten	  vertellen	  (of	  tekenen)	  wat	  ze	  hebben	  

ervaren.	  	  
• Bedenk	  dat	  rondleidingen	  ook	  haalbaar	  kunnen	  zijn	  voor	  kinderen	  met	  een	  lichamelijke	  of	  

geestelijke	  beperking.	  Overleg	  met	  gespecialiseerde	  leerkrachten	  welke	  mogelijkheden	  de	  
kinderen	  hebben.	  Laat	  hen	  zo	  mogelijk	  ook	  zelf	  spelen	  en	  laat	  ze	  ervaren	  wat	  het	  is	  om	  via	  
een	  instrument	  klanken	  voort	  te	  brengen.	  	  
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• Laat	  oudere	  leerlingen	  met	  hun	  mobiel	  foto’s	  of	  filmpjes	  maken	  voor	  een	  verslag	  of	  een	  kort	  
verhaal.	  Geef	  ze	  eventueel	  de	  ruimte	  om	  ook	  zelf	  de	  muziek	  daarvoor	  te	  maken	  en	  op	  te	  
nemen.	  
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HOOFDSTUK	  6	  
	  
Assistent-‐organist	  
	  
Dit	  project	  is	  geschikt	  voor	  kinderen,	  die	  af	  en	  toe	  of	  regelmatig	  kerkdiensten	  bijwonen.	  Bij	  veel	  
organisten	  ontstond	  de	  orgelliefde	  immers	  door	  de	  zondagse	  verleiding:	  als	  kind	  luisteren	  naar	  het	  
orgelspel	  in	  de	  kerk	  en	  kijken	  bij	  de	  orgelbank.	  Ook	  op	  kinderen	  van	  nu	  kan	  die	  vonk	  nog	  overslaan.	  
Je	  kunt	  hier	  een	  serieuze	  taak	  en	  functie	  van	  maken:	  maak	  bijvoorbeeld	  1x	  per	  maand	  een	  kind	  tot	  
‘assistent-‐organist’	  van	  de	  dag.	  Dit	  kind	  zit	  tijdens	  de	  dienst	  bij	  de	  organist	  en	  krijgt	  een	  speciale	  taak	  
bij	  de	  voorbereidingen	  en	  het	  verloop	  van	  de	  dienst.	  
	  

	  
	  
Doelen:	  

• Het	  kind	  maakt	  kennis	  met	  de	  taken	  van	  de	  organist	  tijdens	  de	  eredienst.	  
• Het	  kind	  ervaart	  hoe	  het	  is	  om	  de	  gemeente	  te	  begeleiden	  bij	  de	  zang.	  

Voorbereiding:	  
• Bespreek	  het	  plan	  met	  de	  betrokkenen	  bij	  liturgie	  en	  jeugdwerk	  in	  de	  kerk	  en	  zorg	  voor	  

commitment,	  zodat	  zij	  gaan	  helpen	  om	  kinderen	  te	  werven.	  
• Maak	  een	  wervend	  artikeltje	  voor	  kerkblad	  /	  kerkwebsite.	  
• Nodig	  de	  eerste	  kinderen	  liefst	  persoonlijk	  uit,	  uit	  de	  kring	  van	  bekenden,	  en	  stimuleer	  

daarna	  ook	  spontane	  aanmeldingen.	  

Benodigdheden:	  
• Prepareer	  een	  mooie	  oorkonde	  voor	  het	  kind	  op	  naam,	  en	  een	  onderscheidende	  button,	  pet	  

of	  t-‐shirt.	  
• Tegoedbon	  voor	  enkele	  orgellessen.	  

Tips	  voor	  de	  uitvoering:	  
• Maak	  afspraken	  met	  het	  kind	  en	  de	  ouder(s),	  zodat	  het	  kind	  op	  de	  afgesproken	  zondag	  op	  

tijd	  aanwezig	  is	  in	  de	  kerk.	  
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• Laat	  het	  kind	  helpen	  bij	  de	  voorbereidende	  werkzaamheden:	  klaar	  zetten	  van	  de	  muziek,	  
registratie	  uitproberen.	  

• Laat	  het	  kind	  zo	  mogelijk	  helpen	  bij	  het	  stemmen	  van	  het	  orgel	  voor	  de	  dienst	  (toetsen	  
drukken).	  	  

• Na	  een	  korte	  instructie	  kan	  het	  kind	  tijdens	  de	  dienst	  bij	  een	  (overzichtelijk)	  stuk	  helpen	  met	  
registeren.	  	  

• Zo	  mogelijk	  kan	  het	  kind	  na	  enige	  voorbereiding	  ook	  zelf	  een	  klein	  stukje	  spelen,	  bijv.	  een	  
voorspel	  aan	  het	  begin	  van	  de	  dienst,	  klein	  intro	  of	  samenspel,	  of	  de	  akkoorden	  van	  het	  
Amen.	  

• Maak	  het	  moment	  memorabel:	  uiteraard	  hoort	  hier	  een	  foto-‐sessie	  bij	  en	  liefst	  ook	  een	  mooi	  
getuigschrift	  op	  naam	  en	  een	  leuke	  button	  voor	  het	  kind.	  

Als	  je	  dit	  bijvoorbeeld	  maandelijks	  herhaalt	  met	  een	  ander	  kind	  en	  een	  beetje	  aandacht	  in	  het	  
kerkblad,	  krijgt	  het	  een	  status	  waar	  je	  kinderen	  mee	  kunt	  boeien	  en	  binden.	  Zorg	  ook	  voor	  een	  goed	  
vervolg	  en	  biedt	  deze	  kinderen	  een	  paar	  kennismakingslessen	  aan	  in	  een	  klein	  groepje.	  In	  deze	  tijd	  
zijn	  ‘bondgenoten’,	  andere	  kinderen	  die	  orgel	  spelen	  ook	  leuk	  vinden,	  immers	  van	  groot	  belang.	  	  
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DEEL	  III	  –	  Educatief	  materiaal	  ontwerpen	  
	  
In	  dit	  deel	  vind	  je	  tips	  om	  zelf	  lesmateriaal	  te	  ontwikkelen	  voor	  je	  eigen	  project	  of	  activiteit.	  
	  
Hoofdstuk	  1	  –	  Leerdoelen	  bedenken	  en	  formuleren	  
Hoofdstuk	  2	  –	  Vragen	  en	  opdrachten	  samenstellen	  
Hoofdstuk	  3	  –	  Mediawerkvormen	  
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HOOFDSTUK	  1	  
	  
Leerdoelen	  bedenken	  en	  formuleren	  
	  
Wil	  je	  zelf	  lesactiviteiten	  of	  een	  leerlijn	  ontwikkelen	  dan	  vind	  je	  in	  dit	  hoofdstuk	  een	  aantal	  
aandachtspunten	  voor	  het	  bedenken	  van	  leerdoelen	  en	  werkvormen.	  

	  
1.	  LEERDOELEN	  EN	  WERKWOORDEN	  
	  
Wie	  educatieve	  activiteiten	  of	  lessen	  wil	  ontwerpen	  moet	  zich	  eerst	  afvragen	  wat	  het	  leerdoel	  van	  
die	  activiteit	  is.	  Wat	  moeten	  kinderen	  kunnen	  en	  kennen	  aan	  het	  eind	  van	  de	  les?	  
	  
Leerdoelen	  formuleren	  
Een	  leerdoel	  geeft	  aan	  wat	  een	  leerling	  moet	  kunnen	  presteren	  na	  afloop	  van	  een	  leertraject.	  Soms	  
zijn	  meerdere	  subleerdoelen	  nodig	  om	  één	  compleet	  leerdoel	  te	  bereiken.	  Een	  leerdoel	  is	  altijd	  
toetsbaar.	  Een	  leerdoel	  is	  ook	  altijd	  operationeel,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  het	  leerdoel	  uitdrukt	  wat	  een	  
leerling	  kan	  als	  hij	  klaar	  is.	  
	  
Een	  leerdoel	  bestaat	  uit	  drie	  componenten:	  

- een	  inhoudscomponent	  (het	  onderwerp)	  
- een	  gedragscomponent	  (het	  werkwoord)	  
- een	  conditiecomponent	  (de	  voorwaarde)	  

Een	  leerdoel	  begint	  altijd	  met:	  je	  kunt	  ....	  (of:	  de	  leerling	  kan…)	  	  
	  
Voorbeeld	  van	  de	  opbouw	  van	  een	  kennis-‐leerdoel	  (1):	  
	  
Je	  kunt	  noemen	  (gedragscomponent)	  
Je	  kunt	  drie	  componisten	  noemen	  (inhoudscomponent	  en	  gedragscomponent)	  
Je	  kunt	  drie	  componisten	  noemen	  uit	  de	  17e	  of	  18e	  eeuw	  (inhoudscomponent,	  gedragscomponent	  en	  
conditiecomponent)	  	  
	  
Dit	  leerdoel	  heeft	  te	  maken	  met	  feitelijke	  kennis.	  Om	  te	  toetsen	  of	  dit	  doel	  behaald	  is	  hoeven	  alleen	  
feitelijke	  (toets)vragen	  en	  reproducerende	  opdrachten	  aan	  de	  leerling	  gesteld	  te	  worden.	  
Een	  leerdoel	  waarbij	  inzicht	  en	  een	  eigen	  visie	  moet	  worden	  getoond	  vraagt	  om	  een	  andere	  wijze	  
van	  toetsen.	  
	  
Voorbeeld	  van	  de	  opbouw	  van	  een	  inzicht-‐leerdoel	  (2):	  
	  
Je	  kunt	  verwoorden	  (gedragscomponent)	  
Je	  kunt	  verwoorden	  wat	  het	  belang	  van	  het	  orgel	  is	  (inhoudscomponent	  en	  gedragscomponent)	  
Je	  kunt	  verwoorden	  wat	  het	  belang	  van	  het	  orgel	  is	  met	  twee	  argumenten	  over	  cultureel	  erfgoed	  
(inhoudscomponent,	  gedragscomponent	  en	  conditiecomponent)	  
	  
Meestal	  bereikt	  een	  leerling	  een	  complexer	  leerdoel	  pas	  wanneer	  meer	  stappen	  zijn	  doorlopen.	  Bij	  
elke	  stap	  hoort	  dan	  een	  subleerdoel.	  
	  
Voorbeeld	  
Het	  einddoel	  van	  een	  les	  over	  orgelbouw	  luidt	  als	  volgt:	  de	  leerling	  kan	  in	  een	  tekening	  aangeven	  wat	  de	  gang	  
van	  de	  wind	  door	  het	  orgel	  is	  en	  wat	  de	  namen	  van	  de	  belangrijkste	  onderdelen	  van	  het	  orgel	  zijn.	  
	  
Als	  leerlingen	  niet	  weten	  uit	  welke	  onderdelen	  een	  orgel	  bestaat	  moeten	  eerst	  de	  woorden	  hiervoor	  worden	  
aangeboden.	  Bovendien	  moet	  de	  functie	  van	  verschillende	  onderdelen	  duidelijk	  worden	  gemaakt.	  	  
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Hiervoor	  zijn	  de	  volgende	  subleerdoelen	  te	  benoemen:	  
- je	  kunt	  de	  namen	  van	  de	  belangrijkste	  onderdelen	  van	  het	  orgel	  noemen	  (balgen,	  toetsen,	  windlade,	  

pijpen);	  
- je	  kunt	  beschrijven	  hoe	  je	  wind	  in	  het	  orgel	  brengt;	  	  
- je	  kunt	  uitleggen	  wat	  de	  functie	  van	  een	  ventiel	  in	  de	  windlade	  is;	  
- je	  kunt	  met	  behulp	  van	  een	  tekening	  beschrijven	  hoe	  de	  organist	  de	  wind	  zo	  kan	  sturen	  dat	  precies	  

de	  gewenste	  pijpen	  tot	  klinken	  komen.	  
	  
In	  dit	  voorbeeld	  is	  een	  leerdoel	  dus	  onderverdeeld	  in	  vier	  subleerdoelen.	  Hoeveel	  subleerdoelen	  
nodig	  zijn	  wordt	  bepaald	  door	  het	  beginniveau	  van	  de	  leerlingen.	  Hebben	  de	  leerlingen	  nog	  geen	  
orgel	  in	  het	  echt	  gezien,	  dan	  is	  een	  tekening	  niet	  goed	  te	  lezen.	  Je	  kunt	  dan	  nog	  een	  extra	  
subleerdoel	  toevoegen:	  	  

- je	  kunt	  de	  onderdelen	  van	  een	  orgel	  in	  een	  tekening	  herkennen.	  	  
	  
Subdoelen	  dienen	  in	  een	  logische	  volgorde	  te	  staan.	  Dit	  kan	  aan	  de	  hand	  van	  verschillende	  criteria.	  
Bijvoorbeeld:	  

- van	  eenvoudig	  naar	  complex	  
- van	  concreet	  naar	  abstract	  
- van	  specifiek	  naar	  algemeen	  (of	  omgekeerd)	  
- van	  verleden	  naar	  heden	  (of	  omgekeerd)	  
- van	  ‘wat’	  naar	  ‘hoe’	  
- van	  probleem-‐georiënteerd	  naar	  oplossings-‐georiënteerd	  
- van	  voor	  de	  hand	  liggend	  naar	  onverwacht	  
	  

	  
	  2.	  WERKWOORDEN	  
	  
Leerdoelen	  bevatten	  altijd	  een	  werkwoord.	  Dat	  werkwoord	  bepaalt	  ook	  meteen	  hoe	  je	  kunt	  nagaan	  
of	  het	  doel	  bereikt	  is.	  Een	  voorbeeld:	  
-‐	  de	  leerling	  kent	  de	  namen	  van	  de	  onderdelen	  van	  het	  orgel	  	  
Dit	  doel	  is	  te	  algemeen,	  want	  hoe	  weet	  je	  of	  het	  doel	  bereikt	  is?	  Een	  goed	  gekozen	  werkwoord	  geeft	  
beter	  richting	  aan	  de	  opdracht	  die	  je	  de	  leerling	  wilt	  laten	  maken:	  
-‐	  de	  leerling	  kan	  de	  namen	  van	  minstens	  vijf	  onderdelen	  van	  het	  orgel	  opschrijven;	  
-‐	  de	  leerling	  kan	  uitleg	  geven	  bij	  een	  klein	  model	  orgel	  en	  de	  onderdelen	  benoemen;	  
-‐	  de	  leerling	  kan	  de	  namen	  van	  de	  onderdelen	  invullen	  in	  een	  tekening,	  etc.	  
	  
Op	  de	  volgende	  pagina	  vind	  je	  een	  overzicht	  van	  allerlei	  mogelijke	  werkwoorden	  die	  je	  kunt	  
gebruiken	  bij	  het	  formuleren	  van	  leerdoelen	  en	  opdrachten.	  Ze	  zijn	  ingedeeld	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
zogeheten	  taxonomie	  van	  Romiszowski,	  een	  veelgebruikt	  schema	  waarin	  leerdoelen	  zijn	  geclusterd	  
naar	  kennis,	  inzicht	  en	  vaardigheden.7	  	  	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Zie	  voor	  meer	  informatie	  hierover:	  https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_van_Romiszowski.	  
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Checklist:	  Werkwoorden	  en	  taxonomiecategorie	  (naar	  Romiszowski)	  

Kennis	   	  
Feitelijke	  kennis(F)	  	   Begripsmatige	  kennis(B)	  
aanwijzen	  
benoemen	  
herkennen	  
noemen	  onderstrepen	  
opnoemen	  
opsommen	  

aanvullen	  
beschrijven	  
categoriseren	  
classificeren	  
combineren	  
definiëren	  
formuleren	  

illustreren	  
indelen	  
kenschetsen	  
omschrijven	  
onderscheiden	  
ordenen	  
samenvatten	  

selecteren	  
toelichten	  
uiteenzetten	  
uitleggen	  
verklaren	  

	  
Vaardigheden	  
Reproductieve	  Vaardigheden	  (R)	  
Cognitieve	  (c)	   Psychomotorische	  (pm)	   Reactieve	  (r)	   Interactieve	  (i)	  
aflezen	  
beproeven	  
berekenen	  
beslissen	  
coderen	  
controleren	  
lezen	  
opzetten	  
opzoeken	  
raadplegen	  
registreren	  
samenstellen	  
toepassen	  
uitrekenen	  
vaststellen	  
vergelijken	  
voorbereiden	  
	  

aanbrengen	  
afstellen	  
aftekenen	  
bedienen	  
bevestigen	  
boren	  
construeren	  
demonstreren	  
demonteren	  
gebruiken	  
instellen	  
lassen	  
maken	  
monteren	  
onderhouden	  
plaatsen	  
schrijven	  
stellen	  
natekenen	  
verzamelen	  

aanbevelen	  
waarnemen	  
aanvaarden	  
dienstverlenen	  
goedvinden	  
instemmen	  met	  
meewerken	  
	  

discussiëren	  
overleggen	  
presenteren	  
samenwerken	  
verkopen	  
	  
	  

Productieve	  vaardigheden	  (P)	  
Cognitieve	  (c)	   Psychomotorische	  (pm)	   Reactieve	  (r)	   Interactieve	  (i)	  
aantonen	  
afleiden	  
analyseren	  
beoordelen	  
bekritiseren	  
bewijzen	  
combineren	  
concluderen	  
constateren	  
coördineren	  
definiëren	  
evalueren	  
generaliseren	  
inschatten	  
ontwerpen	  
plannen	  
rapporteren	  
relativeren	  
uitvinden	  
werkvoorbereiden	  

fabriceren	  
herstellen	  
repareren	  
schetsen	  
tekenen	  
	  

aanbevelen	  
aannemen	  
aanvaarden	  
dienstverlenen	  
goedvinden	  
instemmen	  
	  

adviseren	  
beargumenteren	  
bespreken	  
helpen	  
meewerken	  
motiveren	  
omgaan	  met	  
organiseren	  
overtuigen	  
protesteren	  
participeren	  
samenwerken	  
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HOOFDSTUK	  2	  
	  
Vragen	  en	  opdrachten	  samenstellen	  
	  
	  
Wil	  je	  zelf	  vragen	  en	  opdrachten	  samenstellen,	  bijvoorbeeld	  specifiek	  rond	  het	  orgel	  in	  je	  
woonplaats,	  dan	  helpen	  de	  tips	  in	  dit	  hoofdstuk	  je	  op	  weg	  bij	  het	  samenstellen	  van	  goede	  vragen.	  	  
	  
	  
1.	  Open	  en	  gesloten	  vragen	  
	  
Er	  worden	  verschillende	  typen	  van	  vragen	  en	  opdrachten	  onderscheiden.	  De	  meeste	  algemene	  
indeling	  is	  die	  in	  open	  en	  gesloten	  vragen.	  Gesloten	  vragen	  beperken	  de	  antwoordmogelijkheden	  van	  
de	  leerling.	  Zij	  beperken	  daardoor	  ook	  zijn	  ‘denken’.	  
Met	  gesloten	  vragen	  wil	  de	  auteur	  meestal	  feitenkennis	  bevragen.	  Hij	  bedenkt	  een	  bepaald	  
antwoord	  en	  formuleert	  vervolgens	  de	  vraag	  zo	  dat	  hij	  controle	  uitoefent	  op	  de	  keuzemogelijkheden	  
die	  de	  leerling	  heeft.	  
	  
Voorbeelden	  van	  gesloten	  vragen:	  

- ja/nee	  vragen:	  Zie	  je	  op	  deze	  foto	  alle	  pijpen	  van	  het	  orgel?	  	  
- herkenningsvragen:	  Kijk	  naar	  de	  afbeelding	  hieronder.	  Wat	  voor	  soort	  pijpen	  zie	  je	  meestal	  

vooraan	  staan?	  A…,	  b…,	  c…	  
- alternatief	  vragen:	  Zou	  je	  organist	  willen	  zijn	  of	  liever	  orgelbouwer?	  
- meerkeuzevragen	  (het	  goede	  antwoord	  bepalen	  uit	  gegeven	  alternatieven:	  welke	  van	  deze	  

registers	  is	  een	  tongwerk?	  a,	  b,	  c,	  d)	  
- combinatievragen	  (de	  juiste	  combinatie	  maken	  uit	  twee	  gegeven	  groepen	  elementen:	  welk	  

werk	  is	  van	  welke	  componist?)	  
- Stellingvragen	  
- Waar/onwaar	  vragen	  

	  
Het	  voordeel	  van	  gesloten	  vragen	  is	  dat	  je	  snel	  bij	  de	  leerling	  kunt	  toetsen	  of	  belangrijke	  gegevens	  
zijn	  blijven	  hangen.	  Het	  nadeel	  van	  dergelijke	  vragen	  is	  dat	  de	  leerling	  weinig	  ruimte	  krijgt	  voor	  een	  
productieve	  of	  een	  persoonlijke	  inbreng.	  De	  kracht	  van	  de	  vragen	  (en	  antwoorden)	  zijn	  afhankelijk	  
van	  de	  opsteller.	  Daarmee	  is	  de	  leerling	  ook	  afhankelijk	  van	  de	  opsteller.	  
	  
Open	  vragen	  bieden	  leerlingen	  denkruimte	  en	  stimuleren	  tot	  nadenken	  of	  tot	  creativiteit.	  De	  leerling	  
moet	  even	  dóórdenken.	  Bij	  dit	  type	  vragen	  is	  niet	  per	  definitie	  één	  antwoord	  goed.	  De	  auteur	  wil	  
juist	  het	  denken	  stimuleren,	  of	  leerlingen	  stimuleren	  een	  eigen	  mening	  te	  vormen	  of	  na	  te	  denken	  
over	  waardeoordelen.	  Ook	  voor	  het	  weergeven	  van	  gevoelens	  zijn	  open	  vragen	  aan	  te	  bevelen.	  
	  
Voorbeelden	  van	  open	  vragen:	  

- Welke	  emotie	  hoor	  jij	  in	  deze	  muziek?	  
- Waarom	  spreekt	  deze	  muziek	  je	  zo	  aan?	  
- Hoe	  zou	  jij	  dit	  probleem	  van	  de	  orgelbouwer	  oplossen?	  

	  
Andere	  vormen:	  

- invulvragen,	  de	  leerling	  moet	  een	  onvolledige	  zin,	  berekening	  of	  tekening	  completeren;	  
- aanvulvragen,	  de	  leerling	  moet	  een	  onvolledige	  zin,	  berekening	  of	  tekening	  afmaken;	  
- kort-‐antwoordvragen,	  de	  leerling	  formuleert	  het	  antwoord	  zelf	  door	  middel	  van	  een	  citaat	  

uit	  de	  tekst	  (voorbeeld:	  eerste	  en	  laatste	  woord	  van	  een	  fragment;	  het	  nummer	  van	  de	  zin),	  
een	  of	  enkele	  woorden,	  getallen	  of	  eenvoudige	  tekeningen;	  
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- lang-‐antwoordvragen,	  de	  leerling	  formuleert	  het	  antwoord	  door	  middel	  van	  enkele	  zinnen	  
of	  een	  tekening;	  

- opstelvragen,	  de	  leerling	  formuleert	  zelf	  het	  antwoord	  door	  middel	  van	  een	  samenhangend	  
stuk	  tekst	  of	  een	  tekening	  die	  een	  afgerond	  geheel	  moeten	  vormen.	  

	  
	  
	  
2.	  Kennisvragen	  en	  denkvragen	  
	  
Een	  andere	  indeling	  lijkt	  op	  die	  van	  de	  open	  en	  gesloten	  vragen:	  de	  indeling	  in	  kennisvragen	  en	  
denkvragen.	  
Met	  een	  kennis-‐	  of	  feitenvraag	  heeft	  de	  auteur	  alleen	  tot	  doel	  dat	  leerlingen	  zich	  bepaalde	  zaken	  
herinneren:	  feiten,	  formules,	  definities,	  of	  zaken	  die	  een	  leerling	  rechtstreeks	  uit	  een	  tekst	  kan	  halen.	  
Voorbeelden:	  

- Welk	  deel	  van	  het	  orgel	  zou	  je	  ook	  wel	  ‘de	  longen’	  kunnen	  noemen?	  	  
- Hoeveel	  toetsen	  heeft	  een	  octaaf?	  
- Hoeveel	  pijpen	  heeft	  het	  orgel	  in	  de	  Laurenskerk	  in	  Rotterdam?	  
- In	  welk	  land	  werd	  het	  orgel	  uitgevonden?	  

	  
Een	  denkvraag	  daarentegen	  stimuleert	  leerlingen	  tot	  het	  oplossen	  van	  een	  probleem.	  De	  leerling	  
moet	  zelf	  het	  antwoord	  bedenken,	  reconstrueren	  op	  grond	  van	  opgedane	  kennis	  of	  reconstrueren	  
uit	  een	  gegeven	  tekst.	  
	  
Voorbeelden:	  

- Bij	  welke	  soort	  muziek	  heeft	  de	  organist	  vaak	  een	  registrant	  nodig?	  	  
- Wat	  zal	  er	  gebeuren	  als	  een	  organist	  het	  eind	  van	  het	  voorspel	  van	  een	  lied	  sterk	  vertraagt?	  

	  
	  
3.	  Cognitieve	  vragen,	  affectieve	  vragen	  en	  doe-‐vragen	  
	  
De	  derde	  indeling	  heeft	  betrekking	  op	  het	  doel	  dat	  de	  auteur	  met	  zijn	  vragen	  heeft.	  Wil	  hij	  vooral	  
kennis	  controleren	  dan	  stelt	  hij	  cognitieve	  vragen.	  Wil	  hij	  emoties,	  gedrag	  of	  waarde-‐oordelen	  peilen	  
dan	  stelt	  hij	  affectieve	  vragen	  (Hoe	  vond	  je	  dat	  Ruben	  op	  jouw	  verhaal	  in	  de	  kring	  reageerde?)	  en	  wil	  
hij	  dat	  de	  leerling	  een	  handeling	  of	  een	  plan	  uitvoert,	  dan	  stelt	  hij	  doe-‐vragen	  (Zou	  jij	  graag	  een	  
organist	  willen	  zijn?	  Stel	  dan	  je	  eigen	  repertoire	  samen.	  Maak	  video’s	  van	  je	  spel.	  Vraag	  of	  een	  vriend	  
of	  vriendin	  je	  helpt).	  
	  
Wil	  je	  meer	  weten	  over	  de	  wijze	  waarop	  in	  het	  onderwijs	  vragen	  en	  opdrachten	  worden	  
samengesteld,	  dan	  kun	  je	  je	  verdiepen	  in	  een	  paar	  modellen.	  Ze	  worden	  hier	  kort	  toegelicht,	  maar	  op	  
internet	  kun	  je	  uiteraard	  meer	  hierover	  vinden.	  
	  
Het	  model	  van	  Guilford	  
Guilford	  onderscheidt	  vier	  soorten	  vragen:	  kennisvragen,	  convergente	  vragen,	  divergente	  vragen	  en	  
evaluerende	  vragen.	  
	  
	  
Kennisvragen:	   Bij	  kennisvragen	  staat	  herkennen	  en	  onthouden	  centraal.	  Leerlingen	  

kunnen	  met	  behulp	  van	  kennisvragen	  feiten,	  formules	  of	  andere	  
belangrijke	  kennisinhoud	  reproduceren.	  

Convergente	  vragen:	   Bij	  convergente	  vragen	  is	  het	  denken	  vooral	  gericht	  op	  het	  vinden	  van	  
een	  vooraf	  vaststaande	  oplossing	  of	  het	  meest	  passende	  antwoord.	  
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Voorbeeld:	  	  
-‐	  Wat	  valt	  je	  op	  als	  je	  naar	  deze	  tekening	  kijkt?	  
-‐	  Als	  ik	  bij	  dit	  orgel	  de	  tremulant	  aanzet,	  wat	  hoort	  je	  dan?	  	  

	  

Divergente	  vragen:	   Bij	  divergente	  vragen	  zijn	  leerlingen	  vrij	  om	  op	  een	  onafhankelijke	  wijze	  
eigen	  informatie	  te	  produceren	  of	  nieuwe	  wegen	  in	  te	  slaan.	  Het	  te	  
geven	  antwoord	  is	  niet	  vooraf	  bepaald.	  Voor	  een	  probleem	  zijn	  
meerdere	  oplossingen	  mogelijk.	  
	  
Voorbeeld:	  	  
Stel,	  je	  bent	  gevraagd	  om	  bij	  een	  Open	  Monumentendag	  het	  orgel	  
te	  promoten.	  Wat	  zou	  jij	  die	  dag	  doen?	  

	  

Evaluerende	  vragen:	   Evaluerende	  vragen	  hebben	  betrekking	  op	  oordelen,	  waarden,	  normen	  
en	  keuzes.	  De	  kwaliteit	  van	  het	  oordeel	  wordt	  beoordeeld.	  
	  
Voorbeeld:	  	  
Wat	  vind	  jij	  van	  …?	  

	  

	  
	  
Het	  model	  van	  Bloom	  
Bloom	  onderscheidt	  in	  zijn	  taxonomie	  drie	  domeinen:	  het	  cognitieve	  domein,	  het	  affectieve	  domein	  
(groeien	  op	  emotioneel	  gebied)	  en	  het	  psychomotorische	  domein	  (ontwikkelen	  van	  vaardigheden).	  
Binnen	  het	  cognitieve	  domein	  onderscheidt	  hij	  zes	  soorten	  vragen	  met	  een	  oplopende	  
moeilijkheidsgraad:	  

1. Kennis	  
2. Inzicht	  
3. Toepassing	  (en	  memoriseren)	  
4. Analyse	  
5. Synthese	  
6. Evaluatie	  

	  
Kennis	  
Een	  kennisvraag	  is	  erop	  gericht	  dat	  je	  bepaalde	  feitelijke	  informatie	  kunt	  onthouden	  en	  het	  later	  kunt	  
reproduceren.	  De	  antwoorden	  op	  de	  kennisvragen	  moeten	  terug	  te	  vinden	  zijn	  in	  de	  tekst	  of	  het	  
beeld.	  
	  
Voorbeelden:	  
Feiten	  en	  gebeurtenissen:	  
Opsommingen:	  	   	  
Definities:	  	   	   	  
Beschrijvingen:	  	  	  
	  
Feitelijke	  verbanden:	  	   	  
	  
Herkennen	  en	  aanwijzen	  
	  

	  
Wanneer	  leefde	  de	  orgelbouwer	  Arp	  Schnitger?	  	  
Noem	  vijf	  verschillende	  soorten	  registers	  van	  een	  orgel.	  	  
Wat	  is	  een	  ventiel?	  	  
Wat	  betekent	  deze	  aanduiding	  in	  de	  muziek	  en	  waarvoor	  wordt	  
dat	  meestal	  gebruikt?	  	  
Wie	  was	  Felix	  Mendelssohn	  Bartholdy	  en	  wat	  was	  zijn	  betekenis	  
voor	  de	  muziek	  van	  Johann	  Sebastian	  Bach?	  	  
Kijk	  naar	  de	  tekening.	  Wijs	  de	  registerknoppen	  aan.	  

	  
	  
Inzicht	  
Bij	  een	  inzichtvraag	  worden	  de	  leerlingen	  uitgenodigd	  even	  na	  te	  denken.	  Om	  het	  juiste	  antwoord	  te	  
geven	  moet	  de	  leerling	  de	  relevante	  leerstof	  herkennen	  en	  het	  antwoord	  in	  eigen	  woorden	  
weergeven.	  De	  leerling	  moet	  de	  leerstof	  zelf	  kunnen	  uitleggen.	  
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Voorbeelden:	  
Selecteren	  en	  samenvatten:	  
	  
Een	  verklaring	  geven:	  
In	  eigen	  woorden	  weergeven:	  
Een	  tekening	  maken	  van:	  
De	  gevolgen	  voorspellen:	  
	  
Voorbeelden	  geven:	  
Uitleggen:	  
Grote	  lijnen	  aangeven:	   	  
Beschrijven:	  
Verschillen	  en	  overeenkomsten	  
aangeven:	  

	  
Noem	  twee	  belangrijke	  orgelbouwers	  en	  beschrijf	  hun	  
werkgebied.	  
Leg	  uit	  hoe	  een	  koppeling	  werkt.	  	  
Hoe	  ontstaat	  geluid	  uit	  een	  orgelpijp?	  	  
Teken	  een	  orgel	  met	  pedaaltorens	  en	  een	  rugwerk.	  	  
Wat	  gebeurt	  er	  met	  de	  toonhoogte	  als	  je	  de	  pijp	  bovenaan	  
afdekt?	  	  
Noem	  een	  voorbeeld	  van	  een	  tongwerk-‐register.	  
Wat	  wordt	  bedoeld	  met	  winddruk?	  
Hoe	  is	  het	  instrument	  orgel	  ontstaan?	  	  
Wat	  is	  de	  functie	  van	  een	  orgeltrapper?	  	  
Beschrijf	  de	  verschillen	  en	  overeenkomsten	  tussen	  een	  
mechanisch	  en	  een	  digitaal	  orgel.	  
	  

	  
Toepassingsvragen	  
Bij	  toepassingsvragen	  gebruikt	  de	  leerling	  de	  leerstof	  in	  een	  onbekende	  situatie	  om	  	  
een	  probleem	  op	  te	  lossen.	  Toepassingsvragen	  worden	  ook	  ingezet	  om	  te	  peilen	  of	  	  
de	  leerling	  procedures,	  regels,	  formules	  kan	  toepassen,	  zoals	  routineberekeningen	  bij	  rekenen.	  
	  
Voorbeelden:	  
Een	  plan	  ontwikkelen:	  	  
Oplossingen	  voorstellen:	  
	  
Kennis	  gebruiken	  in	  een	  situatie:	  
	  
Concrete	  gevallen	  toetsen	  aan	  	  
abstracte	  definities:	  
Een	  opgave	  oplossen	  of	  een	  
berekening	  maken:	  
	  
	  

	  
Hoe	  zou	  onze	  kerk	  nieuwe	  organisten	  kunnen	  vinden?	  	  
Hoe	  zou	  jij	  geld	  willen	  inzamelen	  voor	  de	  restauratie	  van	  het	  
orgel?	  
Je	  drukt	  een	  toets	  in,	  maar	  hoort	  niets.	  Waar	  ga	  je	  in	  het	  orgel	  
zoeken	  naar	  de	  aard	  van	  het	  probleem?	  	  
Welke	  orgels	  behoren	  volgens	  deze	  definitie	  tot	  cultureel	  
erfgoed?	  	  
Reken	  uit	  hoe	  lang	  de	  langste	  pijp	  is	  van	  een	  Prestant	  8’	  register.	  

	  
	  
Analysevragen	  
Analysevragen	  helpen	  leerlingen	  kennis	  toe	  te	  passen	  in	  de	  praktijk.	  De	  leerling	  kan	  motieven	  en	  
oorzaken	  aangeven,	  gevolgtrekkingen	  maken.	  Deze	  vragen	  vergen	  van	  leerlingen	  dat	  zij	  regels	  die	  zij	  
al	  eens	  eerder	  geleerd	  hebben,	  maar	  die	  niet	  meteen	  voor	  de	  hand	  liggen,	  weten	  te	  vinden.	  
	  
Voorbeelden:	  
In	  delen	  splitsen:	  
Patronen	  beschrijven:	  
Bewijzen	  voor	  conclusies	  
aangeven:	  
Onderzoeken:	  
	  
Vergelijken:	  

	  
Welk	  belang	  had	  het	  stadsbestuur	  bij	  een	  groot	  orgel	  in	  de	  kerk?	  
Welke	  regels	  voor	  een	  fuga	  herken	  je	  in	  dit	  muziekstuk?	  	  
Ben	  je	  het	  met	  deze	  stelling	  eens	  of	  oneens?	  Leg	  uit.	  	  
	  
Is	  er	  een	  duidelijk	  verschil	  in	  de	  duur	  van	  de	  nagalm	  te	  meten	  bij	  
zachte	  fluit-‐	  of	  luide	  trompetregisters?	  	  
Vergelijk	  de	  orgels	  in	  de	  beide	  kerken	  in	  je	  woonplaats.	  Welke	  
opvallende	  verschillen	  zie	  je?	  	  

	  
	  
Synthesevragen	  
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Synthesevragen	  vragen	  de	  leerling	  creatief	  om	  te	  gaan	  met	  opgedane	  kennis	  en	  inzichten.	  De	  leerling	  
wordt	  gevraagd	  voorspellingen	  te	  doen,	  problemen	  op	  te	  lossen	  of	  iets	  origineels	  te	  bedenken.	  (Als	  
school	  niet	  zou	  bestaan	  zou	  jij	  leerlingen	  dan	  laten	  leren?).	  
	  
Voorbeelden:	  
Ontwerpen:	  
Scheppen:	  
Samenstellen:	  
	  
Schrijven:	  
	  
Ontwikkelen:	  
Voorspellen:	  

	  
Ontwerp	  je	  eigen	  ideale	  orgel.	  	  
Schrijf	  een	  verhaal	  over	  jouw	  liefde	  voor	  muziek.	  	  
Schrijf	  een	  plan	  waarin	  je	  je	  eigen	  ideeën	  over	  …	  samenvoegt	  met	  
ideeën	  van	  andere	  klasgenoten.	  
Schrijf	  een	  artikel	  voor	  de	  krant	  over	  jouw	  idee	  om	  jongeren	  uit	  te	  
dagen	  om	  het	  orgel	  te	  bespelen.	  
Bedenk	  een	  muziekstuk	  waarbij	  je	  het	  orgel	  gebruikt.	  
Wat	  zal	  er	  gebeuren	  als	  het	  orgel	  wordt	  gebruikt	  bij	  het	  Eurovisie	  
Songfestival?	  

	  
	  
Evaluatievragen	  
Evaluatievragen	  nodigen	  leerlingen	  uit	  een	  mening	  te	  geven	  over	  een	  bepaalde	  kwestie.	  Ook	  kan	  aan	  
leerlingen	  worden	  gevraagd	  een	  oordeel	  uit	  te	  spreken	  over	  een	  idee,	  of	  een	  oplossing	  van	  een	  
probleem	  (Welke	  oplossing	  vind	  jij	  het	  beste?)	  Leerlingen	  ontwikkelen	  zo	  hun	  eigen	  mening.	  	  
	  
Voorbeelden:	  
Concluderen:	   	  
Beargumenteren:	  
Waarde	  aangeven:	  
Kiezen	  en	  keuze	  rechtvaardigen:	  
	  
Besluiten:	  
	  

	  
Vind	  je	  de	  oplossing	  voor	  dit	  probleem	  de	  juiste?	  	  
Is	  muziekles	  bij	  de	  naschoolse	  opvang	  op	  school	  een	  goed	  idee?	  	  
Wat	  vind	  je	  goed	  aan	  dit	  plan?	  En	  wat	  minder	  goed?	  	  
Zou	  Nederland	  meer	  geld	  moeten	  besteden	  aan	  cultureel	  
erfgoed?	  	  
Hoeveel	  mag	  de	  restauratie	  van	  dit	  unieke	  orgel	  kosten?	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  
4.	  Variatie	  in	  vragen,	  vraagtypen	  
	  
In	  de	  vorige	  paragraaf	  zijn	  diverse	  voorbeeldvragen	  opgenomen.	  De	  variatie	  binnen	  deze	  vragen	  is	  
echter	  beperkt.	  Het	  zijn	  vooral	  vraagzinnen,	  maar	  vragen	  kunnen	  op	  vele	  manieren	  worden	  gesteld.	  
Variëren	  binnen	  vraagsoorten	  is	  voor	  leerlingen	  belangrijk,	  wil	  de	  lesstof	  uitdagend	  genoeg	  blijven.	  	  
Een	  goede	  manier	  om	  te	  variëren	  is	  verschillende	  vraagtypes	  te	  gebruiken.	  Hieronder	  volgt	  een	  
opsomming	  met	  voorbeelden.	  
	  
Hoofdzaken	  noteren	  

- Noteer	  twee	  voordelen	  en	  twee	  nadelen	  van	  gratis	  orgelles.	  
- Schrijf	  de	  namen	  op	  van	  drie	  delen	  waaruit	  een	  eenvoudige	  fuga	  bestaat.	  
- Welke	  vier	  onderdelen	  vind	  je	  op	  elk	  orgel?	  
- In	  welke	  sleutel	  is	  deze	  partij	  geschreven?	  

	  
Afvinken	  
In	  de	  tekst	  van	  het	  artikel	  wordt	  gesproken	  over	  mogelijkheden	  om	  met	  het	  Doe-‐orgel	  te	  werken.	  
Kruis	  aan	  welke	  van	  van	  de	  onderstaande	  manieren	  tot	  de	  mogelijkheden	  horen.	  

q Doe-‐orgel	  huren	  
q Doe-‐orgel	  lenen	  
q Doe-‐orgel	  kopen	  
q Doe-‐orgel	  zelf	  maken	  
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Meerkeuze	  
Noteer	  het	  juiste	  antwoord.	  	  
Waar	  in	  Nederland	  staat	  het	  grootste	  orgel	  met	  de	  meeste	  pijpen?	  
A.	  Haarlem	  
B.	  Rotterdam	  
C.	  Utrecht	  
	  
Waar	  of	  niet	  waar?	  
Noteer	  of	  de	  volgende	  bewering	  waar	  of	  niet	  waar	  is:	  
Een	  orgel	  is	  een	  blaasinstrument.	  
	  
Overzicht	  maken	  
In	  de	  tekst	  staan	  enkele	  moeilijke	  woorden.	  In	  de	  tweede	  tekst	  worden	  de	  definities	  van	  deze	  
woorden	  gegeven.	  Neem	  de	  begrippen	  over	  en	  schrijf	  achter	  ieder	  begrip	  de	  juiste	  definitie.	  

• abstract	  
• tremulant	  

	  
Invullen	  
Woorden	  op	  de	  juiste	  plaats	  in	  zinnen	  plaatsen	  waarin	  telkens	  een	  woord	  ontbreekt.	  De	  leerling	  vult	  
het	  goede	  woord	  in	  uit	  een	  gegeven	  reeks.	  Of	  moeilijker:	  uit	  eigen	  parate	  kennis.	  
Welk	  woord	  ontbreekt	  in	  de	  volgende	  zinnen?	  Vul	  in	  en	  kies	  uit:	  [rijtje	  woorden].	  
	  
Matching	  /	  verbinden	  
In	  de	  tekst	  worden	  vier	  componisten	  van	  orgelmuziek	  genoemd.	  Schrijf	  bij	  iedere	  componist	  het	  
juiste	  werk.	  Kies	  uit	  het	  volgende	  rijtje:	  

- Toccata	  en	  fuga	  in	  d.	  
- Prélude,	  fugue	  et	  variation	  
- etc.	  

Of:	  Je	  ziet	  twee	  rijtjes.	  Wat	  hoort	  bij	  elkaar?	  Verbind	  ze	  met	  een	  lijn.	  
	  
Streep-‐door	  vraag	  
Laat	  een	  streep	  zetten	  door	  de	  woorden	  die	  niet	  passen	  bij	  de	  vraag.	  	  
Wat	  hoort	  in	  dit	  rijtje	  niet	  thuis?	  
	  
Puzzelvragen	  
Een	  kruiswoordpuzzel	  is	  een	  aantrekkelijk	  opdrachtvorm	  en	  er	  zijn	  websites	  om	  die	  eenvoudig	  samen	  
te	  stellen.	  Maar	  ook	  met	  bijvoorbeeld	  waar/onwaar-‐vragen	  kan	  een	  puzzel	  gemaakt	  worden.	  Zet	  
letters	  in	  de	  tabel	  voor	  goed	  en	  fout.	  Kinderen	  omcirkelen	  de	  letter	  in	  de	  juiste	  kolom.	  Als	  ze	  de	  
omcirkelde	  letters	  achter	  elkaar	  zetten	  ontstaat	  een	  woord.	  
	  

Goed	   fout	   	  
E	   C	   Stelling	  x	  
D	   A	   Stelling	  y	  
F	   B	   Stelling	  z	  
K	   O	   …	  

	  
Woordenlijst	  maken	  
In	  de	  leestekst	  staan	  vijf	  woorden	  cursief.	  Zet	  de	  woorden	  op	  een	  rijtje	  en	  plaats	  de	  definitie	  uit	  de	  
tekst	  erachter.	  
	  
Zinnen	  of	  plaatjes	  in	  de	  goede	  volgorde	  zetten	  
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- Bijvoorbeeld	  een	  stappenplan	  voor	  het	  bouwen	  van	  het	  Doe-‐orgel.	  De	  stappen	  staan	  door	  
elkaar	  als	  tekst	  of	  in	  beeld.	  De	  leerling	  zet	  er	  cijfers	  voor	  om	  de	  juiste	  volgorde	  aan	  te	  geven.	  

	  
Ordenen	  

- Maak	  twee	  rijtjes	  van	  de	  volgende	  namen	  van	  registers.	  Eén	  rijtje	  met	  labiaalpijpen	  en	  één	  
rijtje	  met	  tongwerken.	  

- Maak	  een	  tijdbalk	  met	  de	  ontwikkelingen	  van	  het	  orgel	  door	  de	  eeuwen	  heen.	  Orden	  daarbij	  
de	  argumenten	  van	  voor-‐	  en	  tegenstanders	  door	  de	  tijd	  van	  het	  gebruik	  van	  het	  orgel	  in	  
kerkdiensten.	  	  

- Maak	  een	  mindmap	  over	  grondstoffen	  van	  een	  orgel,	  waarbij	  je	  de	  verschillende	  materialen	  
en	  productiewijzen	  in	  een	  schema	  brengt.	  Zoek	  informatie	  om	  het	  schema	  in	  te	  vullen.	  

	  
Verklaren	  

- Leg	  uit	  waarom	  er	  op	  de	  grote	  balgen	  van	  een	  orgel	  vaak	  stenen	  worden	  gelegd.	  
- Hoe	  komt	  het	  dat	  orgels	  vooral	  in	  kerken	  te	  vinden	  zijn?	  

	  
Vergelijken	  

- Vergelijk	  de	  disposities	  van	  enkele	  orgels	  (in	  je	  woonplaats).	  Vul	  het	  onderstaand	  schema	  	  
verder	  in	  aan	  de	  hand	  van	  je	  onderzoek.	  
	   Orgel	  A	   Orgel	  B	   Orgel	  C	  
Kenmerken	   	   	   	  
Aantal	  registers	   	   	   	  
Aantal	  manualen	   	   	   	  
Etc.	   	   	   	  

	  
- Maak	  m.b.v.	  een	  tekening	  het	  verschil	  duidelijk	  tussen	  een	  labiaalpijp	  en	  een	  tongwerk.	  
- Noem	  drie	  verschillen	  tussen	  Noord	  Duitse	  barokorgels	  en	  Frans	  romantische	  orgels.	  

	  
Oefenen	  en	  memoriseren	  

- Leer	  de	  Italiaanse	  namen	  en	  betekenissen	  van	  de	  tempoaanduidingen	  uit	  je	  hoofd.	  
- Herhaal	  deze	  maten	  totdat	  je	  niet	  meer	  hoeft	  na	  te	  denken	  over	  de	  uitvoering.	  
- Oefen	  de	  toonladders	  en	  de	  bijbehorende	  vingerzetting.	  	  

	  
Beoordelen	  en/of	  analyseren	  

- Soms	  kun	  je	  aan	  de	  titel	  al	  zien	  wat	  voor	  soort	  muziekstuk	  het	  is.	  Is	  dat	  ook	  het	  geval	  bij	  de	  
composities	  uit	  dit	  concertprogramma?	  

- Beluister	  dit	  orgelwerk	  met	  de	  bladmuziek	  erbij.	  Analyseer	  de	  structuur	  van	  het	  stuk.	  
- Tijdens	  de	  presentatie	  van	  het	  orgel	  speelde	  de	  organist	  een	  Echofantasie	  van	  Sweelinck.	  

Waarom	  is	  een	  echo	  een	  geschikt	  voorbeeld	  voor	  het	  demonstreren	  van	  verschillende	  
registers?	  

	  
Probleem	  oplossen	  
Een	  toon	  van	  het	  orgel	  blijft	  klinken	  nadat	  je	  de	  toets	  hebt	  losgelaten,	  een	  zogenaamde	  ‘hanger’.	  
Waar	  in	  het	  orgel	  ga	  je	  de	  oplossing	  zoeken?	  Licht	  je	  antwoord	  toe.	  
	  
Meningvormend	  

- In	  sommige	  kerken	  wordt	  het	  orgel	  minder	  gebruikt	  in	  de	  kerkdienst,	  omdat	  men	  de	  muziek	  
ouderwets	  vindt	  en	  daardoor	  niet	  aantrekkelijk	  voor	  de	  jongere	  bezoekers.	  Anderen	  zeggen	  
dat	  het	  instrument	  zelf	  niet	  ouderwets	  is,	  maar	  dat	  het	  sterk	  afhangt	  van	  hoe	  het	  wordt	  
bespeeld.	  Beschrijf	  jouw	  mening	  hierover	  en	  geef	  aan	  waarom	  je	  dat	  vindt.	  

- Hoe	  vind	  jij	  het	  om	  zelf	  een	  orgel	  te	  bespelen?	  Leg	  ook	  uit	  waarom	  je	  dat	  vindt.	  
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Actiegericht	  
- Met	  de	  Fluitenkist	  van	  Orgelkids	  kun	  je	  eenvoudig	  zelf	  een	  melodie	  componeren	  met	  

kleuren.	  Ontwerp	  een	  melodie	  en	  probeer	  die	  samen	  uit	  met	  de	  fluiten.	  
- Ontwerp	  op	  papier	  jouw	  favoriete	  orgel.	  Welke	  mogelijkheden	  en	  registers	  moeten	  er	  in	  elk	  

op	  zitten?	  Probeer	  ook	  een	  inschatting	  te	  maken	  van	  de	  kosten	  van	  zo’n	  orgel	  als	  het	  nieuw	  
gebouwd	  moet	  worden.	  

	  
Tot	  zover	  een	  opsomming	  van	  mogelijke	  vraagtypen	  met	  enkele	  voorbeelden.	  Bij	  het	  aanbrengen	  
van	  variatie	  zijn	  er	  nog	  andere	  mogelijkheden	  en	  enkele	  belangrijke	  aandachtspunten.	  Die	  volgen	  
hierna.	  
	  
5.	  Variatie	  door	  grafische	  formats	  
	  
Educatieve	  uitgeverijen	  werken	  bij	  het	  leerlingmateriaal	  vaak	  met	  werkboeken	  of	  kopieerbladen	  
waarop	  leerlingen	  antwoorden	  moeten	  invullen.	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  deze	  werkboeken	  een	  saaie	  
opsomming	  van	  talloze	  vragen	  worden,	  af	  en	  toe	  onderbroken	  door	  een	  invulregel,	  zijn	  er	  diverse	  
grafische	  formats	  bedacht.	  Leerlingen	  moeten	  lijntjes	  trekken,	  vakken	  kleuren,	  regels	  invullen,	  
aankruisen,	  kaartjes	  tekenen,	  technische	  tekeningen	  aanvullen	  etc.	  Ook	  wordt	  in	  toenemende	  mate	  
gebruik	  gemaakt	  van	  beeldvragen.	  Vanzelfsprekend	  moet	  dit	  aansluiten	  bij	  het	  niveau	  van	  de	  
leerlingen.	  	  
	  
6.	  Tips	  voor	  een	  goed	  gebruik	  van	  instructietaal	  
	  

• Een	  eenvoudige	  instructie	  bestaat	  uit	  één	  korte	  aanwijzing.	  	  
Bijvoorbeeld:	  Waar	  of	  niet	  Waar?	  Of:	  Trek	  lijnen.	  Of	  Kruis	  aan.	  Of:	  Waarom?	  

• Bij	  een	  iets	  ingewikkelder	  instructie	  leg	  je	  uit	  in	  stapjes	  (of	  verdeel	  je	  de	  vraag	  onder	  in	  
subvragen).	  	  
Bijvoorbeeld:	  Zoek	  foto’s	  van	  orgelfronten	  op	  internet.	  Bewaar	  de	  afbeeldingen	  die	  je	  het	  
mooiste	  vindt	  en	  print	  ze	  uit.	  Maak	  hiervan	  een	  mooie	  poster.	  	  

• Gebruik	  bij	  een	  ingewikkelde	  instructie	  eventueel	  opsommingtekens,	  zoals	  cijfers,	  letters,	  
streepjes,	  sterretjes	  of	  bolletjes.	  	  

• Begin	  een	  instructie(zin)	  waar	  mogelijk	  met	  een	  doe-‐werkwoord,	  in	  de	  gebiedende	  wijs.	  
Voorbeelden:	  zoek,	  pak,	  (be)kijk,	  neem,	  maak,	  vraag,	  lees,	  verzin,	  doe,	  schrijf,	  noteer	  …	  

• Gebruik	  zo	  nodig	  signaalwoorden	  die	  een	  volgorde	  aangeven.	  	  
Voorbeelden:	  eerst,	  nu,	  dan,	  en,	  daarna,	  vervolgens,	  ten	  eerste,	  verder,	  nog,	  ook,	  maar	  ook.	  

• Bedenk	  of	  een	  afbeelding	  (foto	  of	  tekening)	  bij	  de	  instructie	  verhelderend	  werkt.	  
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HOOFDSTUK	  3	  
	  
Mediawerkvormen	  
	  
Voor	  jongeren	  is	  het	  ontdekken	  en	  verwerken	  van	  informatie	  leuk	  en	  spannend	  als	  ze	  daar	  nieuwe	  
technieken	  en	  mediatools	  bij	  kunnen	  gebruiken.	  Bovendien	  passen	  mediawerkvormen	  goed	  in	  het	  
curriculum	  van	  de	  scholen	  in	  het	  kader	  van	  mediawijsheid	  en	  21e-‐eeuwse	  vaardigheden.	  In	  relatie	  tot	  
het	  orgel	  zijn	  deze	  mediawerkvormen	  goed	  toe	  te	  passen.	  Ze	  kunnen	  worden	  uitgevoerd	  in	  groepjes	  
of	  individueel.	  Je	  kunt	  ze	  naar	  keuze	  als	  werkvorm	  gebruiken.	  Bij	  elke	  mediatool	  is	  een	  duidelijke	  
handleiding	  en	  een	  aantal	  geschikte	  inhoudelijke	  opdrachten	  beschikbaar.	  
Voorbeelden	  van	  uitgewerkte	  werkvormen	  en	  mediatools:	  

1. Maak	  een	  voorpagina	  van	  de	  krant	  met	  Nieuwstool.nl.	  Je	  kiest	  samen	  een	  onderwerp,	  bijv.	  
de	  dag	  nadat	  Luther	  in	  Worms	  zijn	  werk	  moest	  verdedigen.	  Hoe	  zou	  dat	  toen	  de	  voorpagina	  
van	  de	  krant	  hebben	  gehaald?	  Of	  als	  het	  gisteren	  gebeurd	  was?	  Je	  kunt	  daarbij	  afbeeldingen	  
zoeken	  het	  materiaal,	  op	  internet,	  maar	  natuurlijk	  ook	  zelf	  nieuw	  maken.	  En	  het	  hoeft	  
natuurlijk	  geen	  serieuze	  krant	  te	  zijn.	  

2. Maak	  een	  rap	  over	  het	  orgel.	  Maar	  dan	  natuurlijk	  wel	  met	  een	  professionele	  tool	  voor	  de	  
beatbox	  zoals	  Incredibox.	  Het	  mooiste	  is	  natuurlijk	  om	  die	  ook	  samen	  met	  de	  organist	  uit	  te	  
voeren.	  

3. Maak	  een	  digitale	  poster	  met	  de	  mediatool	  Canva.	  Kies	  bijv.	  een	  onderwerp	  dat	  jullie	  hebben	  
besproken	  of	  een	  evenement	  of	  concert	  dat	  je	  organiseert.	  

4. Maak	  een	  grappige	  strip	  over	  iets	  opvallends	  over	  het	  gebruik	  van	  het	  orgel,	  of	  over	  wat	  jij	  
daar	  van	  vindt.	  Gebruik	  bijv.	  als	  mediatool	  Pixton.	  

5. Maak	  een	  tijdlijn	  met	  alle	  historische	  ontwikkelingen	  rond	  het	  orgel	  met	  de	  mediatool	  
Capzles.	  Kun	  je	  ze	  in	  de	  juiste	  volgorde	  plaatsen?	  Of	  kies	  een	  onderwerp	  en	  beeld	  dat	  in	  
groepjes	  in	  5	  foto’s	  uit.	  
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Bijlage	  A:	  Erfgoed-‐onderwijs	  per	  leeftijdsgroep	  
	  
Lesactiviteiten	  over	  cultureel	  erfgoed	  moeten	  passen	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind.	  Het	  
historisch	  besef	  ontwikkelt	  zich	  in	  de	  loop	  van	  de	  basisschoolleeftijd.	  Hieronder	  een	  globale	  
schets	  van	  deze	  ontwikkeling,	  op	  basis	  van	  informatie	  van	  de	  Stichting	  Leerplanontwikkeling	  
(SLO).	  
	  
 
Groep 1-2  
Jonge kinderen beleven de tijd die gekoppeld is aan seizoenen en aan de terugkerende dagelijkse 
gebeurtenissen. Daarom wordt in de meeste kleutergroepen met behulp van kaartjes met iconen het 
ritme van de dag aangegeven. Jonge kinderen hebben voornamelijk een autobiografisch geheugen en 
hebben het idee dat zij er 'altijd al waren'. Historisch besef (dat wat is gebeurd en nog in de toekomst 
zal gebeuren) kan bij jonge kinderen gestimuleerd worden door persoonlijke voorwerpen van 'vroeger' 
(autobiografisch verleden) te bekijken en ze te laten fantaseren over later. Het historisch besef zal 
groeien door kinderen te laten werken met kleding en voorwerpen uit hun eigen babytijd. De 
voorwerpen of foto's kunnen bijvoorbeeld in chronologische volgorde gelegd worden: wat komt er 
eerst en wat daarna en wat is nu? 
Bij het beschouwen van (voorwerpen vanuit het) cultureel erfgoed ligt het accent op associëren. 
Kleuters hebben belangstelling voor beelden die gedachten oproepen over dingen uit hun eigen 
leven:‘ wij hebben thuis ook zo een….’. De opdrachten sluiten aan bij de belevingswereld van de 
leerling. Jonge kinderen verbeelden wat er zich afspeelde in een bepaalde tijd en gebruiken daarbij 
hun eigen fantasievolle regels en onverwachte wendingen.   
 
Groep 3-4 
Rond zes jaar kunnen kinderen begrippen rondom cultureel erfgoed herkennen en benoemen zoals 
vroeger en nu, oud en nieuw, bewaren, waardevol en waardeloos, bijzonder en gewoon. Ook neemt in 
deze periode de belangstelling voor de realiteit toe: hoe zat of zit het nu precies en wat is er 
daadwerkelijk gebeurd? Kinderen in deze leeftijdsgroep denken in stereotypen en hebben houvast 
aan zaken die een afspiegeling zijn van hun eigen werkelijkheid van alledag. Ze kunnen al verbanden 
leggen en beseffen dat ze er 'niet altijd al geweest zijn'. Ze hebben een sterk onderzoekende houding. 
Ze kunnen al iets meer lineair denken en redeneren en ook gerichte vragen stellen aan bijvoorbeeld 
een expert. Kinderen uit groep 3-4 kunnen zich inleven in het recente verleden, maar betrekken zaken 
ook nog steeds op hun eigen werkelijkheid. Ze kunnen zich een voorstelling maken van de betekenis 
van het cultureel erfgoed voor een ander: bijvoorbeeld dat een historisch gebouw waarde heeft omdat 
het uniek is.  
	  
Groep 5-6  
De belangstelling voor historische aspecten, het verleden en 'hoe het allemaal gekomen is' neemt in 
deze leeftijdscategorie toe. Ook kunnen de kinderen steeds beter causale verbanden leggen. Ze laten 
zich inspireren door onderwerpen uit het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en kunnen 
verhalen en gebeurtenissen, gebouwen, landschappen, rituelen en gebruiken steeds meer in verband 
met elkaar brengen. Kinderen zijn in staat om begrippen rondom cultureel erfgoed uit eigen omgeving 
te hanteren en te benoemen. Ze kunnen, vanuit hun eigen perspectief en vanuit het perspectief van 
een ander (uit een andere generatie), aangeven waarom zaken voor de toekomst worden bewaard. 
Ze kunnen verbanden leggen tussen het verleden en het heden. Bij het onderzoeken van cultureel 
erfgoed kunnen voorwerpen en foto's gebruikt worden, maar ook het eenvoudig kaartlezen van 
(historische) kaarten en plattegronden, (bouw-)tekeningen en archiefmateriaal is al mogelijk. 
Monumenten en sporen in het landschap kunnen geanalyseerd worden en kinderen 'begrijpen' wat er 
heeft plaatsgevonden doordat ze het zich kunnen verbeelden. Het zelf mogen ervaren en 
onderzoeken van plaatsen, machines en constructies maakt dat kinderen gerichte vragen kunnen 
stellen over werking en gebruik, waardoor ze meer besef van de machine uit die tijd krijgen.  
 
Groep 7-8  
Kinderen in de bovenbouw worden, door onderzoek van het cultureel erfgoed, steeds meer bewust 
van de codes (normen, waarden, gedragscodes) die zij door opvoeding en cultuur hebben 
meegekregen. Ze begrijpen dat je cultureel erfgoed meedraagt in je eigen leven en dat het een deel 
van je identiteit is. Ze kunnen verschillen aangeven in tijden, maar ook tussen verschillende culturen, 
gebieden of regio's. Ze zijn in staat tot multi-perspectivisch denken: het herkennen van verschillende 
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perspectieven van personen uit het verleden en heden, het onder woorden kunnen brengen en 
kunnen contextualiseren van wat zij hebben ervaren en hebben verbeeld over het gegeven uit het 
verleden. Ze kunnen de gevoelens van de ander uit een eerdere tijd koppelen aan hun eigen 
gevoelens en belevenissen, maar nog steeds vanuit hun eigen referentiekader. Ze snappen dat zij 
vanuit zichzelf kijken en dat het voor een persoon uit een andere tijd of uit een andere cultuur 'anders' 
zal zijn. Ze beseffen dat er verschil is tussen eigen waarneming en ‘feiten’. Vanuit dit inleven kunnen 
kinderen tot nieuwe oplossingen komen of ideeën bedenken voor bijvoorbeeld het bewaren van 
objecten, gebouwen, (elementen vanuit het) landschap, rituelen en gebruiken. Kinderen zijn in staat 
het cultureel erfgoed te waarderen en een mening daarover te onderbouwen. Ze krijgen ook steeds 
meer oog voor de samenhang tussen thema's vanuit 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en het 
cultureel erfgoed in de eigen omgeving, in de eigen regio en het werelderfgoed. Ze zijn goed in staat 
om zelf een (eenvoudig) onderzoeksplan samen te stellen waarbij binnen- of buitenschoolse bronnen, 
zoals archiefmateriaal, worden onderzocht en geïnterpreteerd. Door te reflecteren op het verleden, 
krijgen ze inzicht in continuïteit en veranderlijkheid. Ze zijn in staat in beperkte mate historisch te 
redeneren. 
	  
Deze	  tekst	  is	  overgenomen	  uit:	  http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijnen/kunstzinnige-‐vakdisciplines-‐en-‐
cultureel-‐erfgoed/cultureel-‐erfgoed	  
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Bijlage	  B:	  Voorbeelden	  Orgel-‐bingo	  
	  
	  
Doel:	  
Kinderen	  kunnen	  actief	  luisteren	  naar	  de	  verschillende	  klankaspecten	  van	  het	  orgel	  en	  deze	  
herkennen.	  	  
	  
Voorbereiding:	  

• Kies	  welke	  registers	  je	  wilt	  gebruiken	  in	  een	  luisterspel.	  Kies	  die	  registers	  en	  woorden,	  die	  
voor	  je	  publiek	  duidelijk	  te	  onderscheiden	  zijn.	  En	  er	  mag	  best	  een	  moeilijke	  tussen	  zitten.	  

• Schrijf	  de	  volgorde	  op,	  waarin	  je	  de	  registers	  gaat	  gebruiken.	  Kies	  weloverwogen	  het	  laatste	  
vak.	  Bijvoorbeeld	  met	  het	  volle	  werk,	  zodat	  de	  kinderen	  hun	  ‘Bingo’	  kreet	  daar	  aan	  toe	  
voegen.	  

• Maak	  Bingo-‐kaarten	  (oorspronkelijk	  5x5	  vakjes,	  maar	  minder	  kan	  ook).	  Noteer	  in	  de	  vakjes	  
de	  namen	  van	  de	  registers	  en	  hoorbare	  speelhulpen	  van	  je	  orgel.	  Pas	  de	  benamingen	  
eventueel	  wat	  aan	  voor	  de	  doelgroep.	  Maak	  voor	  jonge	  kinderen	  eventueel	  kaarten	  met	  
afbeeldingen	  (zie	  voorbeeld). 

	  Voorbeeld	  1:	  eenvoudig,	  beginners	  
	  

Orgelkids 
ORGEL-BINGO	  

	  
	   	  

	  	  	  O	  	  	  	  fluit	   	  	  	  	  O	  	  	  	  pedaal O	  	  	  mixtuur	  

	  
	  

	  

O	  	  	  	  trompet	   O	  	  	  	  	  viool	   O	  	  	  	  	  tremulant	  

	   	   	  
O	  	  	  	  volle	  orgel	   O	  	  	  	  fagot	   O	  	  	  	  rugwerk	  
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Voorbeeld	  2:	  gevorderden	  
	  

Orgelkids 
ORGEL-BINGO 

	   Prestant	  
16’	  

Woudfluit	  2’	   Plenum	   	  

Gemshoorn	  
2’	  

Hobo	  8’	   Tremulant	   Trompet	  8’	   Sexquialter	  	  

Pedaal	   Flageolet	  1’	  
	  

Fluit	  4’	   Viola	  da	  
gamba	  8’	  

Subbas	  16’	   Vox	  
humana	  8’	  

Fluit	  8’	   Holfluit	  8’	   Fagot	  16’	  

	   Bovenwerk	   Mixtuur	  4-‐6	  
st.	  

Rugwerk	   	  

	  
	  
Spel	  spelen:	  

• Geef elk kind een kopie van de Bingo-kaart. 
• Vraag ze aandachtig te luisteren en laat eerst elk woord van de kaart kort horen op het orgel. 

Volg daarbij de vakjes van de kaart. 
• Speel daarna je improvisatie, waarin de registers en andere woorden allemaal aan bod komen. 
• Zorg ervoor dat het slot van je spel bij het laatste woord eindigt. Let erop dat je die registratie 

niet al eerder in je spel gebruikt. 
• Alle kinderen zullen dus tegelijk ‘Bingo’ hebben en roepen. Kies een prijs waar iedereen van 

meegeniet, bijv. iets lekkers om uit te delen. 
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Bijlage	  C:	  Suggesties	  muziekstukken	  
	  
Muziekstukken	  met	  verschillende	  mogelijkheden	  bij	  de	  werkvormen.	  
Fuga	  
Klankkleuren	  (Romantiek)	  
Contrasten	  
Echo	  
Vertellingen	  
Bijvoorbeeld	  de	  orgelvertelling	  ‘De	  mier	  en	  de	  sprinkhaan’	  
Junglekraai	  van	  Mark	  Heerink	  
Zie	  dierendag	  suggesties	  (Ludens)	  
	  
	  


