
 

 
 

Als de kok boos is 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Gisteravond ben ik uiteten geweest met een vriend. We gingen naar een heel deftig 

restaurant en hadden ons prachtig aangekleed. Eerst kwam de ober en die gaf ons 

een menukaart met alles wat we konden bestellen, zulke lekkere dingen! 

Wat vinden jullie lekker? 

Maar plots rook ik wat, net of er wat was aangebrand. Daarna kwam er heel veel 

geschreeuw uit de keuken; de kok was heel boos, dat snappen jullie wel. 

Ik zal jullie een liedje leren over een boze kok.  

 

De instrumentale versie van ‘Als de kok boos is’  kun je hier beluisteren. 

 

 

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_11_mp3_alsdekokboosis.mp3
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_11_mp3_alsdekokboosis.mp3


 

 
 

Dirigeren en spelen 

Bij dit liedje wordt één van de kinderen de dirigent en slaan de andere kinderen 

ritmisch op allerlei voorwerpen of instrumenten. 

Wat heb je nodig? 

• Pannen en pollepels 

• Percussie instrumenten 

• Boomwhackers  

• Een hoge hoed voor de dirigent 

Speelwijze 

Voorafgaand aan het liedje zingen en/of spelen de kinderen onderstaande partij: 

 

Wijs één kind aan als dirigent. De dirigent zorgt ervoor dat het helemaal stil wordt, 

tel daarna tot drie en de klas mag beginnen met zingen: 'Als de kok boos is'... 

enzovoort. 

Vervolgens geeft de dirigent, door middel van aanwijzingen,  aan hoe hard de klas 

mag zingen en spelen op de boomwhackers, pannen en andere percussie. Het is de 

bedoeling dat de dirigent ervoor zorgt dat de klas steeds een beetje harder gaat 

spelen en zingen. De dirigent moet er dus voor zorgen dat de klas zachtjes begint 

met spelen en zingen. Het geleidelijk versterken van de toon noem je crescendo.  

Aan het eind mogen de kinderen hard en snel op de instrumenten slaan totdat de 

dirigent het stopteken geeft.  

Het slaan op de instrumenten gebeurt alleen op de eerste drie tellen van maat 2, 4, 

6 en 8 (zie de bladmuziek). 



 

 
 

Instrument 

Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Als de kok boos is’ is de 

saxofoon. Om de kinderen wat meer te leren over de saxofoon staan hieronder 

twee voorbeelden van een saxofoon en ook een aantal leuke feitjes. 

• Voorbeeld saxofoon (snel) 

• Voorbeeld saxofoon (rustig)  

• Feitjes saxofoon 

De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 

 

http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/29
http://www.zappelin.nl/apennoten/audios/28
http://schooltv.nl/files/Werkblad/Onderbouw_PO/Apennoten/apennoten_11_muziekinstrument_saxofoon.pdf
http://schooltv.nl/video/apennoten-als-de-kok-boos-is/

