
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 4,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

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

Spreken/filosoferen Bespreek:  
- In het filmpje wacht Riquelme 

op een vriend die hij lang niet 
heeft gezien. Hoe voelt hij 
zich? 

- Stel je voor dat je aan het 
wachten bent op iemand die je 
erg hebt gemist. Hoe voel je je? 
Waar voel je dat in je lijf? 

Bespreek:  
- In het filmpje wacht Riquelme 

op een vriend die hij lang niet 
heeft gezien. Hoe voelt hij 
zich? 

- Stel je voor dat je aan het 
wachten bent op iemand die je 
erg hebt gemist. Hoe voel je je? 
Waar voel je dat in je lijf? 
Probeer het gevoel te 
omschrijven.

Bespreek: 
- Vond je de muziek uit het 

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

- Welk instrument hoorde er bij 
de emotie die Riquelme 
voelde? Kun je nog wat 
emoties noemen en bedenken 
welk instrument je erbij vindt 
passen?

Tekenen Teken jezelf. Luister dan naar 
het muziekfragment bij deze 
aflevering en kleur met mooie 
kleuren waar je de muziek ‘voelt’ 
in je lijf als je luistert. 

Teken jezelf. Luister dan naar 
het muziekfragment bij deze 
aflevering. Welke emoties voel je 
als je luistert? Geef elke emotie 
een kleur en kleur op je tekening 
waar in je lijf je welke emotie 
voelt tijdens het luisteren.

Teken jezelf. Luister dan naar 
het muziekfragment bij deze 
aflevering. Welke emoties voel je 
als je luistert? Geef elke emotie 
een kleur en kleur op je tekening 
waar in je lijf je welke emotie 
voelt tijdens het luisteren.

Schrijven - Schrijf een ansichtkaart aan 
iemand die je mist. 

- Teken jezelf met een spandoek 
waarmee je iemand 
verwelkomt die je hebt gemist. 

- Maak een gedicht over 
vriendschap, missen, of elkaar 
terugzien. 

- Schrijf een ansichtkaart aan 
iemand die je mist. 

- Maak een gedicht over 
vriendschap, missen, of elkaar 
terugzien. 

- Schrijf een ansichtkaart aan 
iemand die je mist. 

Bewegen - Speel samen met iemand 
anders een kort toneelstukje 
waarbij je elkaar mist, op 
elkaar wacht en elkaar dan 
eindelijk weer terugziet.  

- Speel samen met iemand 
anders dat je elkaar na lang 
missen weer terugziet. De een 
staat aan de ene kant van de 
ruimte, de ander aan de 
andere kant. Ren elkaar in 
slow motion tegemoet en 
omhels elkaar eindelijk!

- Speel samen met iemand 
anders dat je elkaar na lang 
missen weer terugziet. De een 
staat aan de ene kant van de 
ruimte, de ander aan de 
andere kant. Ren elkaar in 
slow motion tegemoet en 
omhels elkaar eindelijk! 

- Bedenk met iemand anders 
een dans waarin je verbeeldt 
dat je elkaar mist en 
uiteindelijk terugziet.

- Maak samen met iemand 
anders een dansscène op de 
muziek van het filmpje waarbij 
je verbeeldt dat je elkaar mist, 
op elkaar wacht en elkaar 
uiteindelijk terugziet.  

- Maak alleen of samen met 
anderen een dans waarin je 
laat zien wat vriendschap voor 
je betekent. 

Aansluiting andere 
vakken

Knutsel iets moois voor iemand 
die je mist, misschien kun je het 
naar die persoon opsturen.

Knutsel iets moois voor iemand 
die je mist, misschien kun je het 
naar die persoon opsturen.

Zijn er mensen die je mist omdat 
ze ver weg zijn, in een ander 
land? Kun je laten zien op een 
kaart of wereldbol waar dat land 
ligt? Of zijn er plekken op de 
wereld die je mist die je kunt 
aanwijzen?


