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Korte beschrijving project: 
De danslessen sluiten aan bij de handvaardigheid lessen met het 
thema vorm. 
Les 1 geeft de cultureel expert 
Les 2 geeft de cultureel expert samen met de leerkracht 
Les 3 De leerkracht geeft de les en de cultureel expert heeft een 
coachende rol 
 
 
 
 
 

 

 

Doel project: 
De kinderen leren begrippen en thema’s op een andere manier dan 
in de handvaardigheid les, namelijk door beweging en muziek. De 
docenten leren opbouwend in 3 lessen hoe zij zelf dans en 
beweging in kunnen zetten tijdens de lessen en dit zo hopelijk voort 
kunnen zetten in hun reguliere lessen. 

Titel Project:  

Dansles met als 

thema: Vorm 
 

 

 
Groep:  



 

 

 

 

 

 
Sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
 

 

 

onderwijsgebieden disciplines 21e Eeuwse vaardigheden 

 
☒ Taal/lezen 

☐ Rekenen 

☐ Wetenschap/techniek 

☒ Handvaardigheid 

☐ Tekenen 

☒ Muziek 

☐ Drama 

☒ Sociaal-emotionele  
               ontwikkeling 

☐ Wereldoriëntatie 

 
☒ Beeldende Kunst 

☒ Dans 

☐ Erfgoed 

☐ Foto/Film/Video 

☐ Literatuur 

☒ Muziek 

☒ Theater 

 
☒ Communiceren 

☒ Creatief denken 

☐ ICT basisvaardig- 
                   heden 

☐ Informatievaardig- 
              heden 

☒ Kritisch denken 

☐ Mediawijsheid 

☒ Samenwerken 

☐ Eigenaarschap 
 

 

 

 

  



 

 

Groep 4,5 & 5/6 
 

Les 1 
Wie: Cultureel expert 
Duur; 45min 
 
1: Binnenkomst 
Tijdsduur: max. 5 minuten 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken zitten (geen banken? -> in kring op de grond) 
 
Uitleg: 
Jezelf voorstellen, kinderen welkom heten. Kort vertellen wat we de komende 3 weken gaan 
doen.  
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: All around the world 
Opstelling: bewegend door de zaal 
 
Uitleg: 
Deze oefening is bedoeld om even in het moment te raken. Nergens anders aan te denken 
en het lichaam op te warmen om erna goed te kunnen bewegen. 
 
Als de muziek aan is loop je kris kras door elkaar. Als de muziek stopt wordt er een vorm 
omhoog gehouden en aan elke vorm zit een beweging/opdracht gekoppeld: 
Cirkel: Binnen 5 tellen een kring maken met elkaar 
Driehoek: Op handen en voeten staan, je lichaam vormt zo een driehoek 
Vierkant: Jumping jacks, elke keer als je open springt raak je met je voeten en handen de 4 
hoeken aan 
Kubus: Jezelf klein maken alsof je in een doos/kubus zit 
 
Het lopen tussendoor kan vervangen worden door rennen, op 1 been hinkelen, achteruit 
lopen etc. 
 
3: Vormen in de lucht 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: a sky full of stars 
Opstelling: Verspreid door de zaal op een eigen plek 
Materiaal: Kaartjes met verschillende lichaamsdelen erop en verschillende beweeg manier 
 
Uitleg: 
Diverse figuren worden 1 voor 1 in de lucht gehouden. De leerlingen moeten deze 
natekenen in de lucht op verschillende manieren aan de hand van opdracht kaartjes.  
Bijv.: Cirkel maken met je armen, heel langzaam. Of een driehoek maken in de lucht met je 
elleboog, heel groot etc. 



 

 

 
4: Vormen maken met de klas 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: - 
Opstelling: verschillend 
Materiaal: Kaartjes die posities aangeven 
 
Uitleg: 
De docent maakt groepjes van 3 of 4, afhankelijk van het totaal aantal kinderen in de klas. 
De oefening wordt in stilte uitgevoerd zonder overleg. 
De docent heeft allemaal kaartjes met posities erop die zijn aangegeven met kruisjes. Elk 
kruisje staat voor een leerling.  
De docent houdt 1 kaart omhoog en de leerlingen krijgen 5 tellen de tijd om de positie op de 
kaartjes na te maken met hun groepje. Dit kan bijv. zijn: 4 kruisjes op een rij. Dat betekend 
dat de 4 kinderen in een groep op een rij moeten gaan staan.  
Daarna niet meer in groepjes maar met de hele klas samen 1 figuur maken.  
 
5: Letters 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: shallow&fast car 
Opstelling: In tweetallen 
 
Uitleg: 
Als de muziek aan is mag je in je tweetal aan de slag. Als je geen muziek meer hoort stop je 
met de oefening en luister je naar de docent 
Deze oefening heeft een paar stappen 
Stap 1: Leerling a schrijft een letter in de lucht. Leerling b moet raden welke letter er is 
geschreven. Dit een paar keer herhalen, steeds met andere letters 
Stap 2: De rollen draaien om. Leerling b schrijft een letter, leerling a moet raden. 
Stap 3: Leerling b geeft aan met welk lichaamsdeel de ander moet schrijven. En b raadt dan 
ook weer welke letter het is. Vervolgens weer rollen omdraaien na een tijdje 
Stap 4: Leerling a geeft aan welk woord leerling b moet schrijven in de lucht en met welk 
lichaamsdeel. Na een tijdje wisselen van rol 
 
6: Voorbereiden presentatie groepjes 
Tijdsduur: Overige tijd van de les 
Muziek: Memories & higher love 
Opstelling: In groepjes 
 
Uitleg: 
De klas mag zelf groepjes maken. Het aantal maakt niet uit. 
Dit groepje houden ze zo voor de komende 3 weken. 
Ze gaan namelijk elke week aan het einde van de les in dit groepje zelf aan de slag. 
Het is de bedoeling dat in les 3 elk groepje een kleine presentatie kan laten zien.  
 
In deze les is de opdracht voor de groepjes dat ze een vorm moeten kiezen hoe ze gaan 
staan als begin positie. Vervolgens nemen ze een woord dat ze in de lucht gaan schrijven 



 

 

waarvan elke letter van dat woord met een ander lichaamsdeel wordt 
geschreven. Iedereen in het groepje moet precies hetzelfde doen zodat iedereen tegelijk de 
zelfde bewegingen maakt.  
Vervolgens als er nog tijd over is, kiezen ze nog een 2e figuur uit hoe ze kunnen gaan staan 
en moeten ze bedenken hoe ze van figuur 1 naar figuur 2 toe bewegen. 
Dit gaan ze vervolgens goed oefenen zodat ze het onthouden voor de volgende les. 
 
7: Afsluiten 
Tijdsduur: 2min 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken of in een kring 
 
Uitleg:  
De eerste les zit er op. Vragen wat ze vandaag geleerd hebben en wat ze het leukste 
onderdeel vonden. Iedereen gaat weer terug naar de klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les 2 
Wie: Cultureel expert & de leerkracht 
Duur; 45min 
 
1: Binnenkomst 
Tijdsduur: max. 5 minuten 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken zitten (geen banken? -> in kring op de grond) 
 
Uitleg: 
Vragen wat ze nog weten van de vorige les. 
Uitleggen dat vandaag de leerkracht de helft van de oefeningen gaat geven. 
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: All around the world 
Opstelling: bewegend door de zaal 
Wie: De leerkracht 
 
Uitleg: 
Deze oefening is bedoeld om even in het moment te raken. Nergens anders aan te denken 
en het lichaam op te warmen om erna goed te kunnen bewegen. 
 
Als de muziek aan is loop je kris kras door elkaar. Als de muziek stopt wordt er een vorm 
omhoog gehouden en aan elke vorm zit een beweging/opdracht gekoppeld: 
Cirkel: Binnen 5 tellen een kring maken met elkaar 
Driehoek: Op handen en voeten staan, je lichaam vormt zo een driehoek 
Vierkant: Jumping jacks, elke keer als je open springt raak je met je voeten en handen de 4 
hoeken aan 
Kubus: Jezelf klein maken alsof je in een doos/kubus zit 
 
Het lopen tussendoor kan vervangen worden door rennen, op 1 been hinkelen, achteruit 
lopen etc. 
 
3: Vormen in de lucht 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: a sky full of stars 
Opstelling: Verspreid door de zaal op een eigen plek 
Materiaal: Kaartjes met verschillende lichaamsdelen erop en verschillende beweeg manier 
Wie: De leerkracht 
 
Uitleg: 
Diverse figuren worden 1 voor 1 in de lucht gehouden. De leerlingen moeten deze 
natekenen in de lucht op verschillende manieren aan de hand van opdracht kaartjes.  
Bijv.: Cirkel maken met je armen, heel langzaam. Of een driehoek maken in de lucht met je 
elleboog, heel groot etc. 
 



 

 

4: Lijnen 
Duur: 5min 
Muziek: the woods 
Opstelling: Op een eigen plek, verspreid door de zaal 
Materiaal: Blaadjes met verschillende lijnen erop 
Wie: Cultureel expert 
 
Uitleg: 
De docent heeft allemaal blaadjes met verschillende lijnen erop.  
Deze lijnen moeten de leerlingen om weten te zetten naar bewegingen.  
Bijv.: Een schuine lijn die van onder naar boven loopt. De kinderen beginnen laag en klein en 
worden langzaam groter en hoger. Of een hartslag, hoe hoger de piek hoe sneller de 
beweging, hoe kleiner de piek hoe langzamer de beweging etc. 
 
5: Letters 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: shallow&fast car 
Opstelling: In tweetallen 
Wie: Cultureel expert 
 
Uitleg: 
Als de muziek aan is mag je in je tweetal aan de slag. (ander tweetal dan vorige week) Als je 
geen muziek meer hoort stop je met de oefening en luister je naar de docent 
Deze oefening heeft een paar stappen 
Stap 1: Leerling 1 schrijft een letter in de lucht. Leerling 2 moet raden welke letter er is 
geschreven. Dit een paar keer herhalen, steeds met andere letters 
Stap 2: De rollen draaien om. Leerling 2 schrijft een letter, leerling 1 moet raden. 
Stap 3: Leerling 1 geeft aan met welk lichaamsdeel leerling 2 moet schrijven. En 1 raadt dan 
ook weer welke letter het is. Vervolgens weer rollen omdraaien na een tijdje 
Stap 4: Leerling 1 geeft aan welk woord leerling 2 moet schrijven in de lucht en met welk 
lichaamsdeel. Na een tijdje wisselen van rol 
 
Tussendoor eventueel een tweetal dat het heel goed doet het een keer voor laten doen voor 
de rest van de klas zodat iedereen een goed voorbeeld kan zien.  
 
6: Voorbereiden presentatie groepjes 
Tijdsduur: Overige tijd van de les 
Muziek: Memories & higher love 
Opstelling: In groepjes 
Wie: Cultureel expert & leerkracht samen 
 
Uitleg: 
Terug naar de groepjes van vorige week. Ze krijgen een paar minuten om alles te herhalen 
en terug te halen wat ze in les 1 hebben gemaakt. Beide docenten lopen rond om iedereen 
te checken en eventueel te helpen 
 
 



 

 

Nieuwe opdracht die erbij komt= 
In figuur 2, waar ze als het goed is zijn geëindigd, moeten ze 2 verschillende lijnen uitkiezen 
uit oefening 4 en deze gaan uitbeelden. Dat uitbeelden moet iedereen in het groepje op 
exact dezelfde manier doen.  
Vervolgens gaan ze dansend naar een 3e figuur.  
Dit allemaal weer een aantal keer oefenen en herhalen. 
 
7: Afsluiten 
Tijdsduur: 2min 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken of in een kring 
 
Uitleg:  
Vragen wat ze vandaag geleerd hebben. Uitleg geven dat volgende week de leerkracht de les 
alleen gaat geven. De cultureel expert zit er dan bij om eventueel te helpen en feedback te 
geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les 3 
Wie: De leerkracht 
Duur; 45min 
 
1: Binnenkomst 
Tijdsduur: max. 5 minuten 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken zitten (geen banken? -> in kring op de grond) 
 
Uitleg: 
Vragen wat ze nog weten van de vorige les. 
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: all around the world 
Opstelling: bewegend door de zaal 
 
Uitleg: 
Deze oefening is bedoeld om even in het moment te raken. Nergens anders aan te denken 
en het lichaam op te warmen om erna goed te kunnen bewegen. 
 
Als de muziek aan is loop je kris kras door elkaar. Als de muziek stopt wordt er een vorm 
omhoog gehouden en aan elke vorm zit een beweging/opdracht gekoppeld: 
Cirkel: Binnen 5 tellen een kring maken met elkaar 
Driehoek: Op handen en voeten staan, je lichaam vormt zo een driehoek 
Vierkant: Jumping jacks, elke keer als je open springt raak je met je voeten en handen de 4 
hoeken aan 
Kubus: Jezelf klein maken alsof je in een doos/kubus zit 
 
Het lopen tussendoor kan vervangen worden door rennen, op 1 been hinkelen, achteruit 
lopen etc. 
 
3: Vormen in de lucht 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: a sky full of stars 
Opstelling: Verspreid door de zaal op een eigen plek 
Materiaal: Kaartjes met verschillende lichaamsdelen erop en verschillende beweeg manier 
 
Uitleg: 
Diverse figuren worden 1 voor 1 in de lucht gehouden. De leerlingen moeten deze 
natekenen in de lucht op verschillende manieren aan de hand van opdracht kaartjes.  
Bijv.: Cirkel maken met je armen, heel langzaam. Of een driehoek maken in de lucht met je 
elleboog, heel groot etc. 
 
 
 
 



 

 

4: Letters 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: shallow&fast car 
Opstelling: Verspreid op eigen plek 
 
Uitleg: 
Dit keer niet meer in tweetallen maar klassikaal.   
De docent houdt een woord omhoog en de leerlingen schrijven dit na. De docent geeft 
daarna ook aan met welk lichaamsdeel het gedaan moet worden en kan ook nog variëren in 
schrijf het woord heel groot, heel klein, heel hoog, heel laag, heel langzaam of heel snel. 
 
5: Voorbereiden presentatie groepjes 
Tijdsduur: 10min 
Muziek: Memories & higher love 
Opstelling: In groepjes 
 
Uitleg: 
Terug naar de groepjes van vorige week. Ze krijgen een paar minuten om alles te herhalen 
en terug te halen wat ze in les 1&2 hebben gemaakt.  
 
Nieuwe opdracht (als hier tijd voor is)= In figuur 3 mag je helemaal zelf een ‘einddansje’ 
maken. Dit mag alles zijn. Leuke danspasjes die je kent, iets met je groepje samen doen, een 
trucje etc. Als iedereen maar hetzelfde doet en het samen tegelijk kan laten zien. Vervolgens 
nog een leuke eindpose bedenken en een buiging oefenen.  
Alles van les 1, 2 en 3 samenplakken en goed oefenen 
 
6: Presenteren 
Tijdsduur: ongeveer 15min 
Muziek: Memories/higher love 
Opstelling: iedereen aan de zijkant zitten en 1 groepje in het midden dat gaat presenteren 
 
Uitleg: 
1 voor 1 gaan de groepjes laten zien wat ze gemaakt hebben in de 3 lessen. 
Iedereen aan de kant kan goed kijken welke 3 figuren de groepjes hebben gekozen, welk 
woord ze hebben geschreven en welke 2 lijnen ze hebben uitgebeeld.  
Iedereen aan de kant heeft dus een kijk opdracht. Je kan vooraf elk groepje 1 kijkopdracht 
geven. 1 groepje kijkt bijvoorbeeld naar de 3 figuren. Een ander groepje moeten erop letten 
welk woord er wordt geschreven en weer een ander groepje kan kijken welke lijnen ze 
uitbeelden. Zo blijft iedereen erbij betrokken. 
 
 
7: Afsluiten 
Tijdsduur: 2min 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken of in een kring 


