
Instructie leerkrachten bij RGM in de klas, pilot 2, les 3: 

 

Dia 2: een klapoefening zonder symbolen. Er wordt een ritme voor geklapt en de klas klapt 

het na. 

Dia 3, 4 en 5: herhaling van de vorige week. 

Dia 6: een nieuw symbool: Deng 

Dia 7: Steeds sneller, van laag naar hoog en van hoog naar laag. eerst 4x van laag naar hoog, 

daarna 4x van hoog naar laag. dan hoor je 4 tikken en dan begint het op dezelfde manier, 

maar nu iets sneller. Dit herhaalt zich nog een keer.  

Let op dat de kinderen de armen en de handen goed uitstrekken bij Deng. 

Dia 8: Hersenweetje: Via het bloed krijgen de hersenen ‘voeding’. Als je beweegt gaat er 

meer bloed naar de hersenen, dus meer voeding. Als je regelmatig beweegt dan komen er 

zelfs bloedvaatjes bij in de hersenen zodat de hersenen nog beter en sneller gevoed kunnen 

worden. Dan gaan je hersenen dus nog beter werken. Als je lang stil zit (bijv. computeren, of 

op de tablet spelen) dan gaat er minder bloed naar de hersenen en dan ga je je wat sloom 

voelen. Daarom is het goed om het zitten regelmatig af te wisselen met lichaamsbeweging. 

Dia 9:  alle vier de symbolen in een oefening op leuke oosterse muziek. Laat ze goed 

uitstrekken en verschil maken/voelen tussen Tjom en Deng. 

Regel D is uitdagend omdat het (door de plaats van de rusten) ritmisch wat anders dan 

anders is. Misschien is het nodig om regel D een paar keer apart te herhalen. 

Dia 10: Concentratie-oefening: De trap: bij de trap gaat de oefening eerst van onder naar 

boven (Tjom, Beng, Klap, Deng), dan zijn er 4 tellen rust (probeer onhoorbaar mee te tellen), 

dan begin je een tree hoger: Beng, Klap, Deng, Tjom en dan weer 4 tellen rust. Weer een 

tree hoger beginnen (Klap, Deng, Tjom, Beng) 4 tellen rust en dan Deng, Tjom, Beng, Klap, 4 

tellen rust. Dan gaat het van boven naar beneden volgens hetzelfde systeem.  

In totaal 2x van beneden naar boven en weer naar beneden. 

Omdat je hier de opdracht moet onthouden én in de gaten moet houden waar je gebleven 

bent en waar je weer verder moet, is dit een goede oefening om het werkgeheugen te 

trainen.  

In het begin lijkt het misschien een ingewikkelde oefening, laat de klas hem eerst een paar 

keer sprekend doen, zonder de bewegingen en zonder muziek, zodat ze doorkrijgen wat de 

bedoeling is. 

Dia 11:  De finale oefening van deze week is gemaakt op de RGM in de klas tune. Je hoort de 

toonhoogtes en corresponderende beweeghoogtes in de muziek. De oefening begint erg 

rustig, 2x. Dan komen er 2 maten rust. Dan wordt de toon verhoogd en het tempo. Weer 

twee herhalingen. 2 maten rust. Weer een verhoging in toon en tempo, twee herhalingen. 2 

maten rust. En nog een verhogen van toon en tempo, weer twee herhalingen. 


