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Rap maar raak! 
 

Titel: 

Rap maar raak! 

Vakken/Leergebieden: 

Kunstzinnige oriëntatie 

(beeldend, muziek, dans en 

drama) 

Taal 

Oriëntatie op jezelf en de Wereld 

(geschiedenis) 

Groep: 7 

 

Beschrijving betekenisvolle opdracht: 

Leerlingen luisteren naar rapmuziek en kennen de artiesten die hiermee bezig zijn. Ze vereenzelvigen 

zich met hun idolen en imiteren hun optredens. Ook zien ze bijna dagelijks graffiti als ze naar school 

gaan en vinden dit stoer. De leerlingen hebben op school al graffiti-tekeningen gemaakt en opgehangen 

in de klas. Daarnaast heeft de vader van één van de leerlingen zijn graffitikunst laten zien. Hij 

uitvoerend kunstenaar. 

 

Op basis hiervan krijgen de leerlingen de volgende opdracht: 

Ontwerp een rap die bestaat uit drie coupletten en een refrein. De rap wordt uitgewerkt in groepjes van 

4 à 5 leerlingen. Kies voor een rijmvorm, een emotie en een thema. De rap ga je gebruiken in een 

performance en je werkt de rap dus uit met muziek (bijvoorbeeld met body-percussie, beatboxen of met 

muziekinstrumenten). Ook maak je met je groepje een passende achtergrond op een groot doek 

(decor) bij de performance. Eerst spuit je kleuren op het doek en later breng je graffititekst en figuren 

aan. Het geheel presenteer je met je groep op het plein. 

Omschrijving les/project: 

Deze les wordt gegeven in samenhang en er komt taal, muziek, dans, drama en geschiedenis aan de 

orde. 

De les duurt ongeveer 2,5 uur en bestaat uit de volgende samenhangende onderdelen: 

 

1.Wat is een rap?  

De groep werkt met de methode Topondernemers. Ze gebruiken kaart 8 uit: 'Ik, jij, wij'. 

Ze halen voorkennis op over het model waar Topondernemers mee werkt. De leerlingen bespreken aan 

de hand van voorbeelden en ervaringen welke emoties in de rap voorkomen en wat gebruikelijke 

onderwerpen of thema's zijn van de teksten. De leerkracht bespreekt vervolgens de verschillende 

rijmvormen van een rap en haalt met voorbeelden hun voorkennis hierover op. 

2. Hoe is de rap ontstaan?  

De leerkracht vertelt aan de hand van een historische tijdlijn hoe mensen al zingend vertellen over hun 

leven en ellende. Ze laat via 'Prowise' (een les met digitale ondersteuning) zien waar de zwarte 

bevolking van Amerika vandaan kwam en hoe jongeren in the Bronx deze muziekvorm bedachten.  

3. Afspraken over de opdracht  

De leerkracht vertelt aan de leerlingen wat de opdracht is. De leerlingen gaan werken in groepen van 

ongeveer 4 à 5 leerlingen. De afspraken t.a.v. vorm, inhoud, tijd en plaats van de performance worden 

nog eens op een rijtje gezet. Ook horen ze wat er in grove lijnen wordt verwacht m.b.t. het decor: om de 

beurt wordt een groep opgehaald om op het plein met spuitbussen een achtergrond te maken.  

4.Een rap maken en een doek spuiten  

De leerlingen kiezen een thema en emotie en verwerken die in een rap. Vervolgens bedenken ze een 

performance. De leerkracht gaat met de leerlingen naar het plein om het doek te ontwerpen. 

 

http://www.topondernemers.nu/default.aspx/methode
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5. Presentatie 

De leerlingen voeren om de beurt met hun groepje voor hun decor hun rap-performance uit met zang, 

dans en beweging. 

6. Evaluatie van de les  

De leerkracht vraagt aan de leerling hoe ze het ervaren hebben.  

De centrale vraag in deze les is: 

Kun je met je groep n.a.v. een onderwerp en in samenwerking een interessante rap maken, een rap-

performance geven (inclusief de bijbehorende emotie) en dit presenteren aan de rest van de groep? 

 

Downloads:  

Een fotoverslag van de les (PowerPoint) 

Lesvoorbereiding voor het digibord (Pdf) 

 

Beginsituatie: 

De leerkracht vertelt welk onderwerp ze heeft gekozen en waarom.  

Er wordt voorkennis opgehaald aan de hand van beelden op het digibord, waarbij informatie wordt 

verdeeld over een aantal kenmerken zoals kritisch, positief, creatief. 

Geschiedenis 

De leerlingen missen op gebied van geschiedenis vaak de historische tijdlijn. Daarom wil de leerkracht 

het ontstaan van de rap positioneren in de tijd. In eerdere lessen is de geschiedenis van de zwarte 

bevolking in Amerika, rassenscheidingen, discriminatie, vluchtelingen en het kamp in hun woonplaats 

Vught aan bod gekomen. De leerkracht wil hiermee een verbinding leggen naar actuele gebeurtenissen 

m.b.t. vluchtelingen. 

Taal 

Ten aanzien van taal zijn de 

leerlingen bekend met 

verschillende rijmvormen. Ze 

hebben les gehad in het maken 

van teksten in rijmvorm en weten 

wat een couplet en een refrein is. 

Ze kennen ook de thema’s en 

emoties, deze zijn al eerder 

behandeld.  

Kunstzinnige oriëntatie 

De leerlingen hebben al eerder voordrachten en presentaties gehouden. Er is voorafgaand aan deze 

les besproken wat ze gaan doen. De leerlingen hebben al na kunnen denken en overleg gehad over 

kleding en attributen die ze kunnen gebruiken bij de performance. De leerlingen zijn niet bekend met 

het spuiten van verf. Ze hebben wel naar graffiti gekeken en erover gesproken. De leerlingen hebben 

met verf en kwasten al een graffiti-schilderij gemaakt en opgehangen in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://downloads.slo.nl/Documenten/fotoreportage-bij-rap-maar-raak.ppsx
http://downloads.slo.nl/Documenten/fotoreportage-bij-rap-maar-raak.ppsx
http://downloads.slo.nl/Documenten/voorbereiding-en-aanvulling-lesinformatie-voor-digibord-bij-lesvoorbeeld-rap-maar-raak.pdf
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168036996/ab75094198
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Competenties & Fasen van het creatieve proces: 

 

Beschrijving oriënteren (inclusief reflectie):  

Leerlingen vertellen over rapteksten en wat ze ervan vinden. Aanvankelijk zijn ze afwachtend. De 

leerkracht stimuleert de leerlingen met voorbeelden. Ze wijst leerlingen willekeurig aan en zo blijven de 

leerlingen alert. De leerkracht keurt de antwoorden niet fout, zodat de leerlingen gemotiveerd blijven om 

voorbeelden te geven. De antwoorden worden verdeeld over verschillende categorieën.  

In de categorie kritisch noemen 

leerlingen kenmerken als harde 

geluiden en rare woorden. Eén 

jongen vindt de rap lastig voor de 

buren. De leerkracht vraagt steeds 

door tot duidelijk is wat de leerlingen 

bedoelen. Ze geeft ook een 

voorbeeld van harde geluiden van 

de rap op de mobiele telefoon in 

een trein.  

  

De leerlingen vinden de stijl van de rap creatief. De leerkracht brengt tussendoor een spellingvraag in. 

 

 

De leerlingen vertellen wat ze als positief ervaren in rapmuziek. Ze noemen de snelheid, de passende 

teksten en emoties bij de verhalen. Behalve de kenmerken beschrijven de leerlingen ook het gevoel dat 

bij rap kan horen: bijvoorbeeld stress, druk, sterk of een fijn gevoel.  Soms zingt de leerkracht even 

een stukje rap en stelt dan de vraag wat zo’n tekst teweeg brengt aan gevoelens. De leerkracht geeft 

veel voorbeelden, vertellend of zingend. Die voorbeelden zijn zeer informatief voor de leerlingen.  

 

Geschiedenis 

De leerkracht toont een tijdlijn op het digibord en laat aan de hand van voorbeelden zien hoe de rap is 

ontstaan. 

Ze laat in snel tempo een overzicht zien van oertijd tot nieuwe tijd. Ze vraagt de leerlingen over de 

volksverhuizingen en over de ontdekkingen van andere werelddelen. Een jongen vertelt over 

Columbus.  Vervolgens laat ze zien welke bevolkingsgroepen in Amerika, via de gospels, blues en 

jazz, rapmuziek gingen gebruiken om hun verhaal te vertellen.  De leerkracht geeft ook informatie 

over de vroegere omstandigheden waarin men leefde in de Bronx en hoe armoedig en gewelddadig het 

kon zijn en hoe dat van invloed was op de muziek die er gezongen werd. De leerkracht laat hierdoor 

zien waarom mensen hun verhaal in rapvorm gingen vertellen.  

Het doel van dit onderdeel van de les is het kunnen plaatsen van historische gebeurtenissen in tijd en 

plaats. De leerkracht besteedt hier extra aandacht aan omdat ze vindt dat leerlingen van groep 8 dit 

straks moeten beheersen. Bij het benoemen van de bekende rapartiesten komen de leerlingen meer 

los.  Deze voorbeelden bieden de leerlingen mogelijk een snellere opening naar kenmerken en 

gevoelens die in de rap terug te vinden zijn.  

 

 

 

https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168036997/b63220e32e
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168036999/5b1a8277df
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168039709/e8c2aef8e8
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168036998/27e121b9e2
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168041179/9a7852fe0c
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168041178/32b48ec1fa
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Taal  

De leerkracht haalt kennis op over rijmen en emoties verwoorden aan de hand van voorbeelden op het 

digibord en door het stellen van vragen aan de leerlingen. 

De leerkracht bespreekt de onderdelen waaruit een lied kan bestaan, zoals een couplet en het refrein. 

Ze bespreekt de onderdelen van de opdracht.  De rijmvormen die besproken worden zijn 

bijvoorbeeld AA-BB-CC, ABAB of omarmd rijm. De leerlingen hebben ook de keuze om niet te rijmen. 

De leerkracht geeft al zingend voorbeelden van rijmvormen. De opdracht is dat de rap drie coupletten 

en één refrein bevat. 

Aan de leerlingen wordt gevraagd een tekst te schrijven, waarbij ze kiezen voor een thema, 

bijvoorbeeld discriminatie, jezelf zijn, anders zijn, pesten of een eigen keuze. Ze bespreken de keuzes 

die ze straks moeten maken voor een bepaalde emotie, bijvoorbeeld boos, agressief, vrolijk, verdrietig, 

trots.   

 

Kunstzinnige oriëntatie 

De leerlingen oriënteren zich nauwelijks op de performance. De keuze voor wie wat gaat voordragen, 

dansen of zingen is snel gemaakt. Sommige leerlingen weten al snel wat ze willen, anderen wachten af. 

 

Beschrijving onderzoeken (inclusief reflectie):  

De leerlingen gaan al experimenterend aan de slag. Een aantal leerlingen heeft zich al een beeld 

gevormd van wat rap is en wat ze zouden kunnen doen. Het maken van de tekst geeft alleen veel 

problemen. Ze hebben geen structuur of strategie waarbinnen ze het ontwerpen van een rap kunnen 

aanpakken. Enkele groepjes kiezen direct voor een rijmvorm, onderwerp of emotie. Andere groepen 

beginnen gewoon met een zin en proberen een vervolgzin te bedenken. 

 

Sommige leerlingen nemen het voortouw, andere leerlingen volgen.   

De leerkracht loopt rond, vraagt naar hun keuzes en geeft aanwijzingen met voorbeelden. 

 

http://downloads.slo.nl/Documenten/voorbereiding-en-aanvulling-lesinformatie-voor-digibord-bij-lesvoorbeeld-rap-maar-raak.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/voorbereiding-en-aanvulling-lesinformatie-voor-digibord-bij-lesvoorbeeld-rap-maar-raak.pdf
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168041176/9509c364ae
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168041175/8fe8eedd00
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168041182/e979c9ba3d
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Beschrijving uitvoeren (inclusief reflectie): 

De leerlingen werken 25 minuten aan deze opdracht.  Ze weten dat ze deze rap al dansend, zingend 

en verbeeldend mogen uitvoeren.    

Ze hebben spullen meegenomen van thuis om de uitvoering te versterken. Soms gaan twee leerlingen 

al aan de slag met de uitvoering omdat ze daar meer in geïnteresseerd zijn. Eén groep kiest niet voor 

een thema, maar voor een onderwerp: de supermarkt. De meeste groepjes kiezen voor het thema 

‘jezelf zijn’. De rijmvorm is snel gekozen. Hierop komen ze later soms terug omdat ze het te moeilijk 

vinden. Ook de keuze voor de emotie is snel bepaald. Samenwerken vinden de leerlingen moeilijk. Ze 

lopen snel vast. Om samen een tekst bedenken is lastig. Zeker als het ook nog moet rijmen.  Een 

strategie om een tekst te maken hebben ze niet. Ze verwachten direct met de juiste tekst te komen, 

terwijl ze nog niet weten wat ze met de rap allemaal willen zeggen. De samenwerking valt dan ook 

steeds verder uiteen: sommige leerlingen gaan alvast het dansen repeteren.  Feedback van de 

leerkracht helpt hen soms niet verder. 

De leerkracht legt na 25 minuten de les even stil. Zij geeft kort feedback op wat de groepen hebben 

gedaan.  Ze stelt voor om in elk geval één couplet en het refrein af te maken. Ze vraagt de leerlingen 

om vervolgens op een A-4 papier een ontwerp voor een graffiti-decor te maken. Wanneer de leerlingen 

daarmee klaar zijn, kunnen ze de rap gaan instuderen. Ze mogen daarbij ritme-instrumenten gebruiken 

van de school. De leerkracht geeft hiervoor een paar voorbeelden. 

 

Het tempo waarmee de leerlingen aan de slag gaan wordt hoger. De bijgestelde eisen van de opdracht 

over het aantal coupletten geeft lucht aan het geheel. In korte tijd zijn de rap-liedjes af en wordt er 

gestart met de performance. In de hal oefenen groepjes leerlingen aan hun act.  Andere leerlingen 

maken al een ontwerp voor het decor. De groep werkt heel zelfstandig en zo nodig corrigeren ze elkaar.  

Op de speelplaats werken groepen leerlingen om beurten aan hun decor. Ondanks de wind lukt het de 

leerlingen om allemaal een deel van het schilderij vorm te geven.  Ze maken vandaag alleen de 

achtergrond. In een volgende les gaan ze nog andere teksten schrijven en het schilderij verder 

uitwerken. 

https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168044463/81d150816b
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168044520/16be96d48a
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168044466/2af4ef1bdb
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168044465/21ba5b7c87
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168044467/599c3ac00c
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168046869/9fb9c290f1
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168046886/958cd1a90f
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Als alle decors af zijn, komen de groepjes leerlingen naar het plein en oefenen ze vóór hun decor, de 

rap en de choreografie. Op een teken verzamelen de leerlingen zich rondom de leerkracht. Ze geeft 

aan welke groep gaat beginnen. Alle groepen geven een performance.   

 

 

Evalueren (inclusief reflectie):  

Na afloop bespreekt de leerkracht met de leerlingen wat ze ervan vonden. Ze legt uit wat er de 

komende weken nog meer gaat gebeuren: de leerlingen gaan het doek afmaken, teksten verder 

uitwerken en een voorstelling geven voor de school en de ouders.  

 

 

De leerlingen geven aan dat ze het een leuke les vonden en dat ze hun creatieve ideeën in de 

https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168046836/cbdbf4e443
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/168046833/2a2c651a9f
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performance verwerkt hebben. De leerkracht spreekt met de leerlingen af dat ze in de volgende les 

gaan evalueren en tips en tops m.b.t. de les gaan geven. 

Vakdoelen: 

 De leerling kan benoemen waar, wanneer en in welke omstandigheden de rap is ontstaan. 

 De leerling kan een aantal emoties beschrijven binnen een songtekst. 

 De leerling kan keuzes maken voor een onderwerp en dit in de songtekst een plek geven. 

 De leerling kan een keuze maken voor de vorm van een raptekst. 

 De leerling kan een achtergrond spuiten op een doek voor het maken van een graffiti. 

 De leerling kan met zang, dans en beweging een rap voordragen.  

 

In deze les is gewerkt aan de onderstaande competenties uit de leerlijn beeldend, muziek, dans en 
drama:  

 

Oriënteren (inclusief reflecteren): 

 De leerling kan zich binnen de context van een betekenisvol onderwerp (rappen en graffiti) 

openstellen voor beeldende kunst en muziek. 

 De leerling kan in een beeldbeschouwingsgesprek de betekenis die hij aan beeldende 

vormgeving en beeldende kunst geeft onderzoeken en een relatie leggen met de middelen die 

de maker heeft gebruikt zoals beeldaspecten, materialen en technieken. Hij kan daarbij 

openstaan voor betekenissen die anderen daaraan geven waaronder de vormgever/ 

kunstenaar. (Tijdens het beschouwen, oriënteren en onderzoeken de leerlingen een schilderij; 

ze kijken naar wat hen allemaal opvalt en letten op beeldaspecten.) 

 De leerling kan (binnen een inspirerende werkvorm) met aandacht luisteren naar muziek van 

buiten zijn belevingswereld. 

 De leerling kan met anderen een (beschouwings)gesprek voeren over het onderdeel dans van 

de performance. 

 

Onderzoeken (inclusief reflecteren): 

 De leerling kan variatie als vormprincipe toepassen in zijn composities. 

 De leerling kan bewust onderzoek doen naar gelijktijdig dezelfde beweging dansen, dans 

opbouwen met begin-midden –eind. 

 

Competenties uitvoeren (inclusief reflecteren): 

 De leerling kan bewuste keuzes maken bij het uitvoeren van de opdracht en aangeven hoe hij 

gebruik heeft gemaakt van ideeën die hij heeft opgedaan in de onderzoeksfase (leerlingen 

hebben in de oriëntatie en onderzoeksfase informatie gekregen waardoor ze tijdens 

uitvoeringsfase betere keuzes kunnen maken met betrekking tot het gebruik van 

beeldaspecten als vorm en kleur) 

 De leerling kan zijn keuzes motiveren en daarbij rekening houden met de criteria van de 

opdracht en zijn eigen criteria.  

 De leerling kan een lied zelfstandig correct zingen. 

 De leerling kan zich inleven in zijn eigen manier van dansen en het dansen van anderen. 

 De leerling kan zijn emoties uitdrukken in spelwerkelijkheid, betekenis geven aan zijn spel en 

aan zijn uitvoering zeggingskracht geven. 

 De leerling kan presenteren met overtuiging. 
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Competenties evalueren (inclusief reflecteren): 

 De leerling kan vertellen over het verloop van zijn werkproces en daarbij zijn werk vergelijken 

met de criteria van de opdracht en zijn eigen criteria. 

 De leerling kan zijn waardering uitspreken voor het eigen product en werkproces en dat van 

anderen. 

 De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn werk(proces). 

 De leerling heeft enig inzicht in de manier waarop muziek het gedrag van mensen kan 

beïnvloeden. 

 De leerling kan zelfstandig verbeterpunten aanbrengen in de dans na feedback. 

 

Kerndoelen: 

OJW, kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze 

leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

OJW, kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten m.b.t. volksverhuizingen en het 

ontstaan van muzieksoorten. Zij kunnen deze gebeurtenissen plaatsen op de tijdlijn van de 

geschiedenis. 

Presentatievorm: 

Performance 

 

Groepsvorm: 

Groep van 4-5 leerlingen 

 

Urenbesteding: 

Oriëntatie: 55 minuten  

Onderzoeken: 10 minuten 

Uitvoeren: 50 minuten  

Evalueren: 5 minuten 

 

2 uur  

 

 

Beoordelingscriteria: 

 

 Kan de leerling benoemen waar, wanneer en in welke 

omstandigheden de rap is ontstaan? 

 Kan de leerling een aantal emoties beschrijven binnen een 

songtekst? 

 Kan de leerling keuzes maken voor een onderwerp en dit 

in de songtekst en plek geven? 

 Kan de leerling een keuze maken voor de vorm van een 

raptekst? 

 Kan de leerling kan een achtergrond spuiten op een doek 

voor het maken van een graffiti? 

 Kan de leerling met zang, dans en beweging een rap 

voordragen? 

 

Portfolio: 

 

N.v.t.  
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Eindsituatie: 

De leerkracht is tevreden met het eindresultaat van vandaag. De leerlingen hebben laten zien dat ze in 

samenwerking een rap konden ontwerpen en uitvoeren. De lichte chaos die ontstond tijdens het maken 

van het lied en het oefenen van de rap, is bewust toegestaan door de leerkracht. De leerkracht stelt 

doelen t.a.v. de samenwerking en het creatieve proces. Ze stuurt aan op zelfregulering. Het resultaat is 

dat de leerlingen elkaar inderdaad corrigeren en vragen om een meer actieve houding van de ander als 

die achterwege blijft. De leerkracht is van mening dat té veel ingrijpen tijdens die processen, leidt tot 

een passieve houding. Ze geeft wel feedback hierop achteraf en de groep werkt hier ook aan met 

behulp van de methode Kanjertraining/hoedjes van Bono.  

De leerkracht gaf veel informatie aan de leerlingen zodat de leerlingen daarna beter in staat waren om 

keuzes te maken voor de verwerking. In een andere situatie geeft de leerkracht de voorkeur aan een 

les waarin meer tijd is voor oriëntatie en onderzoek. 

De leerkracht vindt het een mooie ontwikkeling dat de jongens zich meer durven te uiten tijdens hun 

optreden. Dansen was vroeger onmogelijk voor de jongens. Door gedrag van populaire artiesten in de 

media is dat beeld sterk veranderd en durven jongens meer emoties te tonen en te dansen. Het stoere 

rappen en streetdance stimuleert ze daarbij nog extra. 

 

 

 

 


