
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 9,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

Doelgroep/Discipline Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8

Spreken/filosoferen Bespreek:  
- Snap je dat de meisjes in het 

filmpje aan droevige dingen 
denken wanneer ze luisteren 
naar de muziek van 
Beethoven? Waarom wel of 
juist niet?  

- Beethoven, de man die de 
muziek geschreven heeft, kon 
op een gegeven moment niets 
meer horen, maar bedacht nog 
wel muziek. Heb jij ook wel 
eens muziek ‘tussen je oren’ 
zonder dat hij echt te horen is? 
Dus in je fantasie?

Bespreek:  
- Snap je dat de meisjes in het 

filmpje aan droevige dingen 
denken wanneer ze luisteren 
naar de muziek van 
Beethoven? Waarom wel of 
juist niet?  

- Beethoven, de man die de 
muziek geschreven heeft, kon 
op een gegeven moment niets 
meer horen, maar bedacht nog 
wel muziek. Heb jij ook wel 
eens muziek ‘tussen je oren’ 
zonder dat hij echt te horen is? 
Dus in je fantasie?

Bespreek: 
- Vond je de muziek uit het 

filmpje goed passen bij de 
fantasie? Waarom wel of niet? 

- In het filmpje lopen de 
fantasieën in de klas en buiten 
de klas een beetje door elkaar 
heen. Daardoor gebeuren er 
dingen die eigenlijk niet 
kunnen. Kun je daar 
voorbeelden van noemen?  

- De meneer in de tent geeft de 
meisjes koffie en cake. Waarom 
zou dat zijn, denk je? 

Tekenen - Teken hoe verdriet er voor jou 
uitziet, in de kleuren die je 
erbij vindt passen. 

- Welk instrument komt voor in 
het filmpje? Kun je het 
tekenen? 

- Teken hoe verdriet er voor jou 
uitziet, in de kleuren die je 
erbij vindt passen. 

- Welk instrument komt voor in 
het filmpje? Kun je het 
tekenen? 

- Teken hoe verdriet er voor jou 
uitziet, in de kleuren die je 
erbij vindt passen.

Schrijven - Het meisje in het filmpje moet 
strafregels schrijven omdat ze 
niet oplette tijdens de les: ‘Ik 
moet bij de les blijven’. Bedenk 
een strafregel die de strenge 
juf volgens jou zou moeten 
schrijven en schrijf hem drie 
keer op. 

- Maak een gedicht over een van 
de emoties uit het filmpje: 
verdriet, oneerlijkheid, of 
boosheid. 

- Schrijf een kaartje naar het 
meisje in de klas, om haar een 
hart onder de riem te steken. 

- Begin met het schrijven van 
strafregels, en begin tijdens 
het schrijven van de zoveelste 
strafregel er langzaam uit te 
breken en te schrijven 
waarover je eigenlijk zou 
willen schrijven, of wat je zou 
willen doen in plaats van 
strafregels schrijven. 

Bewegen - In het filmpje wordt een 
cellokoffer begraven. Neem 
een voorwerp uit je klaslokaal 
(een etui, een doosje, een 
plant), til het voorzichtig op en 
draag het op de muziek stapje 
voor stapje naar zijn laatste 
rustplaats. Maak een mooie 
stoet, met een knipoog, samen 
met je hele klas. 

- In het filmpje wordt een 
cellokoffer begraven. Neem een 
voorwerp uit je klaslokaal (een 
etui, een doosje, een plant), til 
het voorzichtig op en draag het 
op de muziek stapje voor 
stapje naar zijn laatste 
rustplaats. Maak een mooie 
stoet, met een knipoog, samen 
met je hele klas. 

- In het filmpje wordt een 
cellokoffer begraven. Neem een 
voorwerp uit je klaslokaal (een 
etui, een doosje, een plant), til 
het voorzichtig op en draag het 
op de muziek stapje voor 
stapje naar zijn laatste 
rustplaats. Maak een mooie 
stoet, met een knipoog, samen 
met je hele klas. 

Aansluiting andere 
vakken

Knutsel iets moois (een boeket 
met zelfgemaakte bloemen?) 
voor iemand die getroost mag 
worden, misschien kun je het 
aan hem of haar geven.

Knutsel iets moois of bak een 
cake voor iemand die getroost 
mag worden, misschien kun je 
het aan hem of haar geven.

Knutsel iets moois of bak een 
cake voor iemand die getroost 
mag worden, misschien kun je 
het aan hem of haar geven.


