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Groep: 7/8  Les 17: 4 chord songs (deel 2) 

 

Dit heb je nodig voor de les: 

• Digitaal schoolbord, smartboard of videoscherm. 

• Voor elke groepje een blad met alle refreinen 

• Link met begeleiding van band: https://youtu.be/UveziHjjf7Y  

 
 
Dit gaan we doen: 
 
We beginnen deze les met een nieuwe medley van verschillende 4 chord songs. Deze keer mogen de 

kinderen een rondje luisteren en vervolgens lekker meezingen. De tekst van de medley staat in beeld en 

hiervoor hebben de kinderen dus geen tekst nodig. 

Daarna mag de klas weer in 5 groepjes opgedeeld worden (dezelfde als de vorige les). De kinderen 

mogen per groepje één refrein van het werkblad kiezen. Ze krijgen tijd om de tekst en melodie in te 

studeren maar ze moeten er ook nog eigen bewegingen bij bedenken. De bewegingen mogen in de 

vorm van dans, zoals bij een TikTok-filmpje maar de kinderen kunnen ook handen, benen en voeten 

inzetten om een eigen bodypercussie te bedenken. Wanneer alle groepjes het zelfgekozen refrein 

uitgewerkt hebben mogen ze voor de klas komen staan om deze te presenteren. In de beschrijving van 

Boven aan dit blad vind je een link waarin Meester Ron, juf Lara en juf Annick een instrumentale 

begeleiding spelen, deze is ideaal om te gebruiken tijdens het presenteren. 

Om de les van deze week af te sluiten spelen we een spel. Hiervoor wordt de klas opgedeeld in twee 

vakken. De kinderen horen telkens een kort fragment waarin een man of een vrouw zingt. Hoor je een 

man? Dan gaat iedereen in het rechter vak staan. Hoor je een vrouw? Dan ga je in het linker vak staan. 

 

 

 

Open hier de videoles: https://tiny.one/4chords2 (Open de link, selecteer de video en klik op preview) 

 

https://youtu.be/UveziHjjf7Y
https://tiny.one/4chords2
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Demons - Imagine Dragons 
 
When you feel my heat, look into my eyes 
It's where my demons hide, it's where my demons hide 
Don't get too close; it's dark inside 
It's where my demons hide, it's where my demons hide 
 
 
 
Someone You Loved - Lewis Capaldi 
 
Now the day bleeds 
Into nightfall 
And you're not here 
To get me through it all 
I let my guard down 
And then you pulled the rug 
I was getting kinda used to being someone you loved 
 
 
 
Memories - Maroon 5 
 
Here's to the ones that we got 
Cheers to the wish you were here, but you're not 
'Cause the drinks bring back all the memories 
Of everything we've been through 
Toast to the ones here today 
Toast to the ones that we lost on the way 
'Cause the drinks bring back all the memories 
And the memories bring back, memories bring back you 
 
 
 
Wrecking Ball - Miley Cyrus 
 
I came in like a wrecking ball 
I never hit so hard in love 
All I wanted was to break your walls 
All you ever did was wreck me 
 
I came in like a wrecking ball 
I never hit so hard in love 
All I wanted was to break your walls 
All you ever did was wreck me 

 
 

No woman, no cry - Bob Marley 
 
No, woman, no cry 
No, woman, no cry 
'Ere, little darlin', don't shed no tears 
No, woman, no cry 
 
So no woman, no cry 
No woman, no cry 
I say, oh little oh little darling, don't shed no tears 
No woman, no cry 
 

Girls like you - Maroon 5 
 
Cause girls like you run 'round with guys like me 
'Til sun down when I come through 
I need a girl like you, yeah yeah 
Girls like you love fun and, yeah, me too 
What I want when I come through 
I need a girl like you, yeah yeah 
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah 
I need a girl like you, yeah yeah 
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah 
I need a girl like you 
 


