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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 
leerkrachten leren opbouwend in 3 lessen hoe zij zelf dans en 
beweging in kunnen zetten tijdens de lessen en kunnen dit 
vervolgens hopelijk voort 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 1,2 & 3 
 
 

Les 1 
Wie: Cultureel expert 
Duur; 30min 
Voorbereiding: Stickers op de grond plakken zodat iedereen op een sticker kan gaan staan 
en iedereen een eigen plekje heeft met genoeg ruimte om zich heen. 
 
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.  
Introductie maken naar de stickers op de grond. Uitleggen dat wanneer de docent zegt dat 
ze op een eigen plekje moeten gaan staan, ze allemaal op 1 sticker gaan staan. 
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Can’t stop the feeling 
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 door de zaal. Je mag niemand aanraken. Probeer steeds naar 
plekjes te lopen waar nog niemand anders loopt. 
Als de muziek stopt mag je niet meer bewegen en sta je helemaal stil als een standbeeld. 
 
Het lopen kun je elke ronde vervangen door iets anders: huppelen, achteruit lopen, zijwaarts 
lopen, op 1 been hinkelen, op handen en voeten lopen etc. 
 
3: Oefening cirkel & vierkant 
Tijdsduur: 5 min 
Muziek: Mushroom woods 
Opstelling: Allemaal op eigen sticker 
Materiaal: een cirkel en een vierkant uitgeprint & uitgeknipt op papier 
 
Uitleg: 
Eerst het plaatje van de cirkel laten zien. Deze gaan we allemaal samen natekenen met onze 
vinger in de lucht 



 

 

Daarna het zelfde met het vierkant. Plaatje laten zien, en deze 
natekenen met de vinger. 
Daarna samen met de kinderen nog een aantal lichaamsdelen uitkiezen waarmee je een 
cirkel en een vierkant kan natekenen in de lucht. 
Bijv. elleboog, neus, voet etc. 
 
Vervolgens de muziek aanzetten. Je roept een van de afgesproken lichaamsdelen. Daarmee 
moeten ze gaan tekenen. Als je de cirkel omhoog houdt moeten ze de cirkel natekenen met 
een bepaald lichaamsdeel. Als je het vierkant omhoog houdt moeten ze het vierkant 
natekenen. 
Daarna ander lichaamsdeel roepen en weer afwisselend de cirkel en het vierkant omhoog 
houden 
 
4: Groot & klein 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Bas Ballon (te vinden op youtube) 
Opstelling: Eigen sticker 
Materiaal: een ballon 
 
Uitleg: 
Ballon laten zien. Uitleggen dat als je hem opblaast de ballon een ovale vorm krijgt.  
Maar ook dat de ballon groter wordt. En als je de lucht eruit laat de ballon kleiner wordt.  
 
De kinderen worden zelf de ballon. Het muziekje bas ballon laat duidelijk horen wanneer de 
ballon opgeblazen wordt en wanneer die leeggelaten wordt.  
De ene keer gaat dat langzaam, de andere keer heel snel en soms in stukjes.  
Zelf meedoen zodat de kinderen kunnen afkijken als ze het zelf nog moeilijk vinden om te 
horen. Als docent dit liedje wel vooraf een paar keer luisteren zodat je ongeveer weet wat 
wanneer komt. 
De kinderen de eerste keer op het einde de oren dicht laten doen. Want op het einde gaat in 
de muziek de ballon knappen en daar kunnen sommige van schrikken. Als je het vooraf 
aangeeft en ze de oren dicht laat doen is er niks aan de hand. 
 
5: Papier scheuren 
Tijdsduur: 5 min 
Muziek: you’ve got a friend in me & a sky full of stars 
Opstelling: Bewegend door de zaal 
Materiaal: Paar witte velletjes papier 
 
Uitleg: 
De kinderen mogen dansen door de zaal als de muziek aan is. 
Als de muziek uit is, stoppen ze en staan ze stil zodat ze naar de docent kunnen kijken. 
De docent heeft een vel papier.  
Het papier wordt in een dikke strook gescheurd en een dunne strook. De dikke strook laten 
zien en vragen of deze dik of dun is. Als de muziek weer aan gaat gaan ze heel breed/dik 
dansen door hun armen opzij te houden en de voeten ver uit elkaar. 



 

 

Als de muziek weer stopt, stilstaan. Dan de dunne strook laten zien en 
deze de kinderen na laten doen. Ze moeten zichzelf zo smal/dun mogelijk maken en zo door 
de zaal dansen. 
Als de muziek weer stopt een ander blaadje tot een prop maken. Nu is het blaadje klein en 
moeten ze als de muziek aangaat heel klein door de zaal dansen. 
Als de muziek stopt een heel blaadje laten zien. Die is groot, dus groot door de zaal dansen. 
Daarna kun je nog paar keer afwisselen met de dikke en dunne strook en met de prop en het 
hele blaadje. 
 
6: afsluiting 
Tijdsduur: 5min  
Muziek: - 
Opstelling: Banken of kring 
 
Uitleg: 
De eerste les is alweer voorbij. Nog een keer plaatje laten zien van de cirkel en het vierkant 
en ze vragen welke vormen het zijn om te checken of ze het nu zelf weten.  
Vragen wat ze het leukste vonden en een paar kinderen de beurt geven. 
Daarna is het tijd om weer naar de klas te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Les 2 
Wie: Cultureel expert & de leerkracht 
Duur; 30min 
Voorbereiding: Stickers op de grond plakken zodat iedereen op een sticker kan gaan staan 
en iedereen een eigen plekje heeft met genoeg ruimte om zich heen. 
 
1: Binnenkomst 
Tijdsduur: max. 5 minuten 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken zitten (geen banken? -> in kring op de grond) 
Wie: Cultureel expert 
 
Uitleg: 
Terugkoppeling naar vorige week. Wie weet nog wat we hebben gedaan en welke vormen er 
aan bod zijn gekomen.  
Vervolgens de uitleg geven dat de leerkracht vandaag ook een aantal oefeningen gaat geven 
samen met de cultureel expert. 
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Cant stop the feeling 
Opstelling: bewegend door de zaal 
Wie: De leerkracht is aan het woord. Cultureel expert kan de muziek steeds stoppen en weer 
aanzetten 
 
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 door de zaal. Je mag niemand aanraken. Probeer steeds naar 
plekjes te lopen waar nog niemand anders loopt. 
Als de muziek stopt mag je niet meer bewegen en sta je helemaal stil als een standbeeld. 
 
Het lopen kun je elke ronde vervangen door iets anders: huppelen, achteruit lopen, zijwaarts 
lopen, op 1 been hinkelen, op handen en voeten lopen etc. 
 
3: Oefening driehoek & rechthoek 
Tijdsduur: 5 min 
Muziek: Mushroom woods 
Opstelling: Allemaal op eigen sticker 
Materiaal: een driehoek en een rechthoek uitgeprint & uitgeknipt op papier 
Wie: De leerkracht. Cultureel expert kan ondersteunen waar nodig is 
 
 



 

 

Uitleg: 
Eerst het plaatje van de driehoek laten zien. Deze gaan we allemaal samen natekenen met 
onze vinger in de lucht 
Daarna het zelfde met de rechthoek. Plaatje laten zien, en deze natekenen met de vinger. 
Daarna samen met de kinderen nog een aantal lichaamsdelen uitkiezen waarmee je een 
cirkel en een vierkant kan natekenen in de lucht. 
Bijv. elleboog, neus, voet etc. 
Liefst weer andere lichaamsdelen dan de lichaamsdelen van les 1 
 
Vervolgens de muziek aanzetten. Je roept een van de afgesproken lichaamsdelen. Daarmee 
moeten ze gaan tekenen. Als je de driehoek omhoog houdt moeten ze de driehoek 
natekenen met een bepaald lichaamsdeel. Als je de rechthoek omhoog houdt moeten ze de 
rechthoek natekenen. 
Daarna ander lichaamsdeel roepen en weer afwisselend de driehoek en de rechthoek 
omhoog houden 
 
4: Groot & klein 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Bas Ballon (te vinden op youtube) 
Opstelling: Eigen sticker 
Materiaal: een ballon 
Wie: Cultureel expert 
 
Uitleg: 
Ballon laten zien. Vragen wie nog weet hoe de vorm heet die de ballon krijgt als je hem 
opblaast (ovaal). 
 
De kinderen worden zelf de ballon. Het muziekje bas ballon laat duidelijk horen wanneer de 
ballon opgeblazen wordt en wanneer die leeggelaten wordt.  
De ene keer gaat dat langzaam, de andere keer heel snel en soms in stukjes.  
Zelf meedoen zodat de kinderen kunnen afkijken als ze het zelf nog moeilijk vinden om te 
horen. Als docent dit liedje wel vooraf een paar keer luisteren zodat je ongeveer weet wat 
wanneer komt. 
De kinderen de eerste keer op het einde de oren dicht laten doen. Want op het einde gaat in 
de muziek de ballon knappen en daar kunnen sommige van schrikken. Als je het vooraf 
aangeeft en ze de oren dicht laat doen is er niks aan de hand. 
 
5: Papier scheuren 
Tijdsduur: 5 min 
Muziek: You’ve got a friend in me & a sky full of stars 
Opstelling: Bewegend door de zaal 
Materiaal: Paar witte velletjes papier 
Wie: De leerkracht. De cultureel expert kan de muziek aan en uitzetten. 
 
Uitleg: 
Vooraf aan de oefening maakt de leerkracht alvast tweetallen. Dit komt namelijk later terug 
in de opdracht. 



 

 

De oefening begint exact hetzelfde als oefening 5 uit les 1. 
De kinderen mogen dansen door de zaal als de muziek aan is. 
Als de muziek uit is, stoppen ze en staan ze stil zodat ze naar de docent kunnen kijken. 
De docent heeft een vel papier.  
Het papier wordt in een dikke strook gescheurd en een dunne strook. De dikke strook laten 
zien en vragen of deze dik of dun is. Als de muziek weer aan gaat gaan ze heel breed/dik 
dansen door hun armen opzij te houden en de voeten ver uit elkaar. 
Als de muziek weer stopt, stilstaan. Dan de dunne strook laten zien en deze de kinderen na 
laten doen. Ze moeten zichzelf zo smal/dun mogelijk maken en zo door de zaal dansen. 
Als de muziek weer stopt een ander blaadje tot een prop maken. Nu is het blaadje klein en 
moeten ze als de muziek aangaat heel klein door de zaal dansen. 
Als de muziek stopt een heel blaadje laten zien. Die is groot, dus groot door de zaal dansen. 
Daarna kun je nog paar keer afwisselen met de dikke en dunne strook en met de prop en het 
hele blaadje. 
 
In deze les wordt daar nog iets nieuws aan toegevoegd. Namelijk 2 blaadjes samen. Als er 2 
blaadjes in de lucht worden gehouden moeten de kinderen naar hun tweetallen gaan. Dan 
mogen ze samen door de zaal gaan dansen. Uiteraard niet aan elkaar trekken, niet elkaar 
over de grond slepen of samen met andere tweetallen grotere groepen vormen.  
 
 
6: afsluiting 
Tijdsduur: 5min  
Muziek: - 
Opstelling: Banken of kring 
Wie: Leerkracht en cultureel expert samen 
 
Uitleg: 
De tweede les is voorbij. Nog een keer plaatje laten zien van de driehoek en de rechthoek en 
ze vragen welke vormen het zijn om te checken of ze het nu zelf weten.  
Vragen wat ze het leukste vonden en een paar kinderen de beurt geven. 
Daarna is het tijd om weer naar de klas te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les 3 
Wie: De leerkracht 
Duur; 30min 
Voorbereiding: Stickers op de grond plakken zodat iedereen op een sticker kan gaan staan 
en iedereen een eigen plekje heeft met genoeg ruimte om zich heen. 
 
1: Binnenkomst 
Tijdsduur: max. 5 minuten 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken zitten (geen banken? -> in kring op de grond) 
 
Uitleg: 
Terugkoppeling naar vorige week. Wie weet nog wat we hebben gedaan en welke vormen er 
aan bod zijn gekomen.  
Vervolgens de uitleg geven dat vandaag de leerkracht de les zelf gaat geven en dat de 
cultureel expert erbij zit om te helpen als het nodig is en om te observeren. 
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Can’t stop the feeling 
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 door de zaal. Je mag niemand aanraken. Probeer steeds naar 
plekjes te lopen waar nog niemand anders loopt. 
Als de muziek stopt mag je niet meer bewegen en sta je helemaal stil als een standbeeld. 
 
Het lopen kun je elke ronde vervangen door iets anders: huppelen, achteruit lopen, zijwaarts 
lopen, op 1 been hinkelen, op handen en voeten lopen etc. 
 
3: Oefening Vormen 
Tijdsduur: 10 min 
Muziek: Mushroom woods & you’ve got a friend in me 
Opstelling: Eerst allemaal op eigen sticker, daarna in tweetallen 
Materiaal: Cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek 
 
Uitleg: 
Allemaal op eigen sticker staan. De oefening van de afgelopen 2 lessen herhalen. Cirkel 
omhoog houden en deze met een afgesproken lichaamsdeel natekenen. Zelfde met de 
driehoek, vierkant en rechthoek.  
Als het goed gaat mogen de kinderen zelf steeds een lichaamsdeel kiezen en kan iedereen 
dus wat anders doen. De vorm blijft de leerkracht wel steeds aangeven door een bepaalde 
vorm in de lucht te houden. 



 

 

Daarna mogen de kinderen in tweetallen tegenover elkaar staan. Degene 
die met het gezicht naar de leerkracht toe staat is de baas. Dat kind kan namelijk zien welke 
vorm de leerkracht omhoog houdt en kan beginnen met de vorm na te tekenen in de lucht. 
Het kind dat met de rug naar de leerkracht staat moet het andere kind na doen (elkaar 
spiegelen). 
Na een tijdje wisselen van plek zodat het andere kind de leerkracht kan zien en de baas kan 
zijn. Dan moet het andere kind diegene na gaan doen.  
 
4: Groot & klein 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Bas Ballon (te vinden op youtube) 
Opstelling: Eigen sticker 
Materiaal: een ballon 
 
Uitleg: 
Ballon laten zien. Vragen wie nog weet hoe de vorm heet die de ballon krijgt als je hem 
opblaast (ovaal). 
 
De kinderen worden zelf de ballon. Het muziekje bas ballon laat duidelijk horen wanneer de 
ballon opgeblazen wordt en wanneer die leeggelaten wordt.  
De ene keer gaat dat langzaam, de andere keer heel snel en soms in stukjes.  
Zelf meedoen zodat de kinderen kunnen afkijken als ze het zelf nog moeilijk vinden om te 
horen. Als docent dit liedje wel vooraf een paar keer luisteren zodat je ongeveer weet wat 
wanneer komt. 
De kinderen de eerste keer op het einde de oren dicht laten doen. Want op het einde gaat in 
de muziek de ballon knappen en daar kunnen sommige van schrikken. Als je het vooraf 
aangeeft en ze de oren dicht laat doen is er niks aan de hand. 
 
5: Papier scheuren 
Tijdsduur: 5 min 
Muziek: A sky full of stars 
Opstelling: Bewegend door de zaal 
Materiaal: Paar witte velletjes papier 
 
Uitleg: 
Vooraf aan de oefening maakt de leerkracht alvast tweetallen. Dit komt namelijk later terug 
in de opdracht. Eventueel dezelfde tweetallen als in oefening 3. 
De kinderen mogen dansen door de zaal als de muziek aan is. 
Als de muziek uit is, stoppen ze en staan ze stil zodat ze naar de docent kunnen kijken. 
De docent heeft een vel papier.  
Het papier wordt in een dikke strook gescheurd en een dunne strook. De dikke strook laten 
zien en vragen of deze dik of dun is. Als de muziek weer aan gaat gaan ze heel breed/dik 
dansen door hun armen opzij te houden en de voeten ver uit elkaar. 
Als de muziek weer stopt, stilstaan. Dan de dunne strook laten zien en deze de kinderen na 
laten doen. Ze moeten zichzelf zo smal/dun mogelijk maken en zo door de zaal dansen. 
Als de muziek weer stopt een ander blaadje tot een prop maken. Nu is het blaadje klein en 
moeten ze als de muziek aangaat heel klein door de zaal dansen. 



 

 

Als de muziek stopt een heel blaadje laten zien. Die is groot, dus groot 
door de zaal dansen. 
Als er 2 blaadjes in de lucht worden gehouden moeten de kinderen naar hun tweetallen 
gaan. Dan mogen ze samen door de zaal gaan dansen. Uiteraard niet aan elkaar trekken, niet 
elkaar over de grond slepen of samen met andere tweetallen grotere groepen vormen.  
 
Tot slot kunnen ze stilstaand op 1 plek zonder muziek het blaadje nadoen. De leerkracht kan 
het blaadje heel langzaam tot een propje maken. De kinderen moeten dan heel langzaam 
klein worden, net als het blaadje. De leerkracht kan het blaadje ook weer heel langzaam 
uitvouwen. De kinderen worden dan weer heel langzaam groot. Dit kan ook heel snel. Je kan 
het blaadje ook laten ronddraaien en dan moeten de kinderen rondjes draaien. Het papier 
kun je ook heel hoog in de lucht houden en dan moeten de kinderen op de tenen gaan staan. 
Als je het papier heel laag bij de grond houd moeten de kinderen omlaag gaan. Als je het 
blaadje dubbelvouwt moeten de kinderen zich ook dubbelvouwen door het hoofd omlaag te 
brengen en de handen richting de tenen.  
 
Als je alles 1 keer aan bod heb laten komen kun je elke keer afwisselen en de verschillende 
soorten blaadjes/stroken/propjes in andere volgordes terug laten komen en zo moeten de 
kinderen steeds op een andere manier dansen.  
 
 
6: afsluiting 
Tijdsduur: 5min  
Muziek: - 
Opstelling: Banken of kring 
 
Uitleg: 
De 3 lessen zitten erop. Vragen wat de kinderen er van vonden en vragen welke nieuwe 
dingen ze geleerd hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


