
Instructie bij de meezingvoorstelling Mag ik meedoen? 

Wat leuk dat wij binnenkort bij jullie langs mogen komen! 

Het is een meezingvoorstelling waarbij de leerlingen onderdeel zijn van het optreden, wij leggen je 

graag uit hoe je de klas hier goed op kunt voorbereiden. 

Introductie 

Mag ik meedoen? is gebaseerd op het prentenboek van John Kelly. Leuk om dit boek voor te lezen, je 

kunt hem ook online vinden. https://www.youtube.com/watch?v=Wq_BJV0miR0&t=6s  

In de voorstelling is er geen eendje maar een hondje dat mee wil doen met een kattenclub en een 

kippenclub. Vragen voor in de klas zijn: 

➢ Wat voor een hondje zou het zijn? Hoe ziet hij eruit, wat voor geluid maakt hij en wat eet het 

hondje eigenlijk? 

➢ Waarom mag het hondje niet meedoen denken jullie? 

➢ Mag jij weleens niet meedoen? Hoe vind je dat?  

 

Oefenen 

 

De leerlingen krijgen de rol van kat en kip, oefen de volgende liedjes: 

1. Katten clublied 

2. Kippen clublied 

3. Slaapliedje 

Bijlage: Liedteksten 

 

Hierbij mogen ze net doen alsof ze een kat of kip zijn! Oefen dat: 

➢ Hoe beweegt een kat? 

➢ Hoe kun je sluipen, blazen en miauwen? 

➢ Hoe beweegt een kip? 

➢ Hoe kun je broeden, kletsen en tokken?  

➢ Jullie gaan het hondje in slaap zingen – hoe kun je iemand in slaap zingen? Zing je dan hard 

of juist zacht? Heeft iemand jou weleens in slaap gezongen? 

 

We zijn er bijna 

 

Straks komt het hondje bij jullie in de klas, samen met een muzikant. We nemen even de regie met je 

door: 

 

Het hondje zal eerst zingen en ziet dan vervolgens een club katten (jullie klas!). De muzikant zegt: 

 ‘KATTEN, KOM MAAR!’  

Jullie mogen dan als een slinger een rondje lopen om het hondje heen, sluipend als een kat. Het is 

handig als de juf of meester voorop gaat. Na het rondje mag iedereen weer gaan zitten. Ondertussen 

wordt het katten clublied gezongen.  

 

Zodra het hondje een groep kippen ziet (jullie klas!) zal de muzikant wederom zeggen:  

‘KIPPEN, KOM MAAR!’.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wq_BJV0miR0&t=6s


Ook dan mogen jullie weer als een slinger een rondje lopen om het hondje heen, maar dit keer 

bewegend als een kip. Na het rondje mag iedereen weer gaan zitten. Het kippenclublied wordt dan 

ingezet. 

 

Het slaapliedje volgt later in de voorstelling, de muzikant zal het liedje inzetten en de klas mag dan 

gewoon meezingen.  

 

Zodra de voorstelling afgelopen is wordt er nog even nagepraat. Hoe was het om mee te doen in de 

voorstelling? Wat voor instrumenten heb je gezien? en Wat vond je van het einde van het verhaal? 

zijn vragen die dan aan de orde komen.  

 

De laatste praktische tips die we je meegeven zijn: 

➢ Probeer van tevoren met de klas nog even buiten te spelen/te eten en drinken, dan is de 

concentratie tijdens de voorstelling vaak wat beter 

➢ Als de voorstelling in het speellokaal is, wil je dan zorgen voor bankjes/zitjes voor de 

leerlingen en voor de zanger een kindertafeltje met stoeltje?  

➢ Plaats de stoeltjes van de leerlingen zoveel mogelijk met de rug naar ramen toe zodat ze naar 

de muur kijken. De zanger en muzikant zullen daar hun optreden geven. Veel plezier! 


