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Groep: 7/8  Les 16: 4 Chord Songs 

 

Dit heb je nodig voor de les: 

• Digitaal schoolbord, smartboard of videoscherm. 

• Voor elke leerling de tekst van de 4 refreinen (liedjes om mee te zingen) 

• Eén in strookjes geknipt werkblad (4pagina’s) 

 

 

Dit gaan we doen: 

 

We beginnen deze les meteen reeks liedjes die om een mysterieuze reden allemaal op dezelfde 4 

akkoorden op gitaar gespeeld kunnen worden. Om dit fenomeen wat verder uit te leggen hebben we 

een speciale gastdocent in deze videoles. 

In het tweede gedeelte van de les zingen we 4 refreinen van 4 liedjes die ook uit 4 akkoorden bestaan. 

Het is belangrijk dat de kinderen meedoen want deze liedjes zijn de basis voor het spel dat hierna 

gespeeld gaat worden. 

In het derde gedeelte van de les gaan de kinderen een spel spelen. Hiervoor heb je de uitgeknipte 

strookjes tekst van het werkblad nodig. De uitleg van het spel lijkt misschien ingewikkeld maar als je je 

aan de volgorde van de stappen houdt is het simpel. Zie volgende bladzijde. 

Om de les af te sluiten krijgen de kinderen een tafeldrumtutorial van meester Wout waarvoor ze niks 

anders nodig hebben dan hun tafel en hun handen. Ze kunnen meteen meedoen. 

 

 

Open hier de videoles: https://tiny.one/4chords (Open de link, selecteer de video en klik op preview) 

 

 

 

https://tiny.one/4chords
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Stappenplan spel 

 

1.  De klas wordt verdeeld in 5 groepjes, en deze krijgen allemaal een nummer (1t/m5)      

 toegewezen. 

2.  Eén groepje komt voor de klas staan terwijl de andere groepjes allemaal één strookje tekst van  

 hetzelfde refrein krijgen. 

3.  De kinderen met de strookjes tekst beginnen op het signaal van de meester/juf met het zingen   

 van deze regel tekst. Deze regel wordt net zo lang herhaald tot dat de meester of juf daar een   

 stop signaal voor geeft. 

4.  Wanneer de groepjes allemaal door elkaar aan het zingen zijn is het de bedoeling dat het   

 groepje dat voor de klas staat rond gaat lopen door de klas om de juiste volgorde van de zinnen  

 op het bord te noteren. Daarvoor kunnen ze de toegewezen teamnummers gebruiken. (Ze  

 hoeven dus niet de hele tekst op te schrijven) 

5.  Om te controleren of de volgorde klopt worden de regels tekst één keer voorgezongen in de  

 volgorde die op het bord genoteerd staat. 

6.  Daarna kan er van refrein/liedje gewisseld worden en kunnen er nog een paar andere groepjes  

 voor de klas komen om het spel te herhalen. 

 

 

 

 



 

SMK Parkstad  –  Muziek- & dansonderwijs 

 

Liedjes om mee te zingen 

 

 

Goud 

 

Maar we waren toch goud, 

zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. 

Nu ineens ben je weg, 

maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. 

Denk je dat het makkelijk is ofzo, 

je spookt door m'n hoofd omdat ik nog steeds in ons geloof. 

Maar we waren toch goud 

zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan… 

 

Ik neem je mee 

Ik neem je mee, neem je mee op reis. 

Neem je mee, naar Rome of Parijs. 

Ik lijk misschien wel cool tot dat je weet wat ik nu voel. 

Jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel. 

Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee. 

Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee. 

 

Lion in the morning sun 

Leave me where I'm having fun! 

That's lying in the morning sun. 

And tell me when the day is done. 

Cause I'm a lion in the morning sun. 

 

Physical 

All night, I'll riot with you 

I know you got my back and you know I got you 

So come on (Come on) 

Come on (Come on) 

Come on (Come on) 

Let's get physical 

Lights out, follow the noise 

Baby, keep on dancing like you ain't got a choice 

So come on (Come on) 

Come on (Come on) 

Come on 

Let's get physical 
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Goud – Suzan en Freek 
 

Maar we waren toch goud, zeg me 

wat als ik jouw nooit vergeten kan, 
 

 

Nu ineens ben je weg, maar het 

voelt of niet echt alsof ik dat kan. 
 

 

Denk je dat het makkelijk is ofzo, 
 

 

Je spookt door mijn hoofd, omdat ik 

nog steeds in ons geloof, 
 
 

Maar we waren toch goud, zeg me 

wat als ik jouw nooit vergeten kan. 

 

 



 

SMK Parkstad  –  Muziek- & dansonderwijs 

Lion in the morning sun - WATP 

 

Leave me where I’m having fun, 

 

 

That’s lying in the morning sun. 

 

 

And tell me when the day is done, 

 

 

Cause I’m a Lion in the morning sun.  
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Physcal – Dua Lipa 
 

All night, I'll riot with you 
 

 

I know you got my back and you 

know I got you 
 

 

So come on, come on, come on  

Let's get physical  
 

 

Lights out, follow the noise 
 

 

Baby, keep on dancing like you ain't 

got a choice 
 
 

So come on, come on, come on  

Let's get physical  
 

https://genius.com/Dua-lipa-physical-lyrics#note-18951669
https://genius.com/Dua-lipa-physical-lyrics#note-18951669


 

SMK Parkstad  –  Muziek- & dansonderwijs 

Ik neem je mee – Gers Pardoel. 
 

Ik neem je mee, neem je mee op reis 
 

 

Neem je mee, naar Rome of Parijs 
 

 

Ik lijk misschien wel cool, doordat je 

weet wat ik nu voel 
 

 

Jij klinkt als muziek, dus laat je zien 

wat ik bedoel 
 

 

Ik neem je mee e e e e e e e e e 

Ik neem je mee e e e e e e e e e 
 

 

 

 


