
• Rappers vertellen verhalen met daaronder muziek in hiphop-stijl.

• Wie kan er een kort verhaal vertellen?

• Kan je dat ook met de muziek Flow op de achtergrond?

Start een klein onderzoek naar hiphop en rap naar aanleiding van de onderstaande vragen. Dat kan door middel van een 

klassikaal gesprek of een zoekopdracht op internet.

• Waar komt deze muziek vandaan?

In de straten van Amerika wordt veel eigen muziek op straat gemaakt.
• Hoe is rap ontstaan?

Het is uitgevonden door zwarte jongeren uit de sloppenwijken van Amerika.
• Wat betekent rappen?

Het woord ‘rappen’ komt uit de Amerikaanse slang en betekent ‘praten’. Iets vertellen op muziek was al een eeuwenoude
traditie onder de negroïde Amerikanen die oorspronkelijk uit Afrika kwamen. Vroeger had je ‘griots’, reizende zangers en
vertellers, die in Afrika van dorp tot dorp reisden.

• Wanneer is rap ontstaan?

In de jaren zeventig van de vorige eeuw. De rappers van nu zijn de moderne broers en zussen van de griots! Het begon met
DJ’s die plaatjes draaiden op de wijkfeesten in de Bronx (een wijk in New York). Ze vonden het ‘scratchen’ uit. Je zet de
naald steeds weer in dezelfde groef van de plaat en je krijgt een ritmisch patroon. Bij dat
geluid gingen rappers opscheppen, dat ze zo geweldig waren en zo swingden.

Suggestie:
de vragen kunnen ook als opdracht voor het zelfstandig werken worden gebruikt. 

• Waar komt deze muziek vandaan?

• Hoe is rap ontstaan?

• Wat betekent rappen?

• Wanneer is rap ontstaan?

Leerlingen herhalen de rap Grandma Grandma uit les Mu6.4 in groep 6. Bespreek met de leerlingen hoe ze hier een eigen 

rap op kunnen maken. 

• Over welke onderwerpen kan je rap gaan?

• Moet een rap rijmen?

Je kunt een backing track gebruiken zodat de rap in de maat blijft of de leerlingen kunnen met bodysounds proberen een

beat bij de rap te maken.

Suggestie: 
gebruik de link op www.cultuurtrein.nl/links om met leerlingen een eigen beat te maken.

My Style
MUZIEK Mu7.3

Kennismaken met Hiphop & Rap

• Leerlingen verkennen hiphop en rap
• Leerlingen leren Grandma Grandma rappen

Groep:  7 
Duur van de les: 60 minuten
Doelen:  zie bijlage SLO doelen

Materialen:
• mogelijkheid om (online) muziek of video af te spelen
• bladmuziek Grandma Grandma (blz. 160)
• mp3's www.cultuurtrein.nl/muziek

- Grandma Grandma
- Rappen doe je zo
- Flow

• backing track en beats www.cultuurtrein.nl/links

5 minutenORIËNTATIE

10 minutenONDERZOEK

40 minutenUITVOERING
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• Welke presentaties van Grandma Grandma waren er top? Waarom vond je het goed?

• Welke beats waren het meest geschikt om op te rappen en hoe kwam dat?

5 minutenEVALUATIE
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