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Rap 
Literatuur – literaire teksten, groep 7/8  
Betekenisnetwerk: poëzie, jeugdliteratuur, thema, literair genre 
 
 
Muzikale taalles 
Tijdens een les over tekstgenres wordt er gebruikgemaakt van een songtekst van Snelle 
en Ronnie Flex, getiteld ‘In de schuur’. De leerlingen beginnen enthousiast te zingen als 
de leerkracht het liedje aanzet. Nadat er met elkaar is gepraat over de betekenis van de 
songtekst, discussiëren de leerlingen over de aard en bijzonderheden van de songtekst. 
De leerlingen zijn het erover eens dat er niet echt gezongen wordt, maar eerder 
gesproken. Een andere leerling geeft aan dat er een duidelijk ritme in het liedje zit, 
waarbij verschillende zinnen steeds op elkaar rijmen. Een grote fan van Snelle weet nog 
meer te vertellen over deze muziekstijl en spontaan ontstaat er een les over rappen: 
over het ontstaan ervan in de jaren ’80 van de 20e eeuw bij de zwarte bevolking in ‘The 
Bronx’ in New York, over het verschil met Hiphop en over Nederlandse rappers als 
Brainpower, Kraantje Pappie, Typhoon en De Jeugd van Tegenwoordig.  
‘Rap kan worden uitgevoerd met of zonder begeleiding.’ Een ander groepje heeft 
genoteerd dat het gaat om een balans tussen spraak, proza, poëzie en zang.’ ‘In 
Nederland kent rap verschillende stijlen, vertelt Bart’. Hij luistert thuis vooral naar ‘Urban 
stijl’ van Brainpower en Extince: teksten uit de straatcultuur van de Randstad die 
maatschappijkritisch van aard zijn.’  
Raf vraagt wat het verschil is met het tegenwoordig erg populaire spoken word. Na wat 
opzoekwerk blijkt dat rappen wordt uitgevoerd tijdens een beat; spoken word niet.  
De leerkracht wil de les integreren met de geplande muziekles. Alle leerlingen gaan aan 
de slag met het schrijven van een rap op een bestaande melodie. Hierbij moeten ze 
rekening houden met het ritme, het rijm en de (diepere) betekenis van de tekst. Na een 
half uur worden de eerste refreinen klassikaal ten gehore gebracht. 
 
 
Bron: Ellen Bijen, leerkracht IKC Magenta (groep 6-7), Delden 
 
 
Rap: muziekstijl uit de hiphop- en reggaecultuur, waarbij een rijmende tekst 
op ritmische wijze wordt gezongen. www.wikipedia.nl  
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