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WELKOM IN WERKBOEK 2

Je bent al in boek 2. Je hebt al veel geleerd, maar er komt nog veel meer leuks.

Makkelijke dingen, moeilijke dingen, spannende dingen, mooie dingen enzovoort.

INTERNET

Denk je er wel aan dat je het internet kunt gebruiken als je er niet uitkomt?

Ga naar:  www.tallsmall.nl

Klik op:  IK EN MIJN BLOKFLUIT

Klik dan op:   DEEL 2

Ga naar:   OPLOSSINGEN 

ZET ’M OP

Veel succes en veel plezier.
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3 Werkblad bij nummer 9 Welke melodie hoor je? 

4 Werkblad bij nummer 11 De stoker en de machinist 

4 Werkblad bij nummer 12 Tik de maat 

5 Werkblad bij nummer 14 Rappen en fluiten 

6 Werkblad bij nummer 14 vervolg Rappen en fluiten vervolg 

7 Werkblad bij nummer 15 Noten met punt 

7 Werkblad bij nummer 21 Hoor je stralende 

8 Werkblad bij nummer 27 Stralende, maar welke tonen zijn het? 

9 Werkblad bij nummer 30 Het glijbaantje 

10 Werkblad bij nummer 34 Kortjakje is weer beter 

11 Werkblad bij nummer 36 Waar of niet waar 

12 Werkblad bij nummer 40 Notensommen 

13 Werkblad bij nummer 40 Liedjespuzzel 

14 Werkblad bij nummer 44 Melodietjes bedenken in de achtstemaat 

15 Werkblad bij nummer 48 Liedjespuzzel in de zesachtstemaat 

16 Werkblad bij nummer 48 Liedjespuzzel in de zesachtstemaat 

17 Werkblad bij nummer 48 Zesachtste lotto 

18 Werkblad bij nummer 52 Schrijven en improviseren met de toonladder van D 

19 Werkblad bij nummer 56 Zoek de fouten 

20 Werkblad bij nummer 62 Schrijven en improviseren met de toonladder van C 

20 Werkblad bij nummer 69 Schrijven en improviseren met de toonladder van F 

21 Werkblad bij nummer 79 De grote deel 2-test 

22 Werkblad bij nummer 79 De grote deel 2-test (vervolg) 

23  Notenbalken 

24  Notenbalken 

25  Notenbalken 

26  Grepentabel 

27  Andere grepen 

INHOUD

BLZ. NAAM ONDERWERP
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WERKBLAD BIJ NUMMER 9

WELK MELODIETJE HOOR JE?

Luister naar de CD, je hoort per opdracht 1 melodietje.  Kies uit drie mogelijkheden het goede 

melodietje en kruis het aan.

Zet de CD-speler op pauze als je gaat schrijven.Tip: 

Tip: Je kunt de 3  melodietjes ook eerst even fluiten voor je naar de CD luistert.

PAS OP: Let ook goed op het verschil tussen B en Bes en F en Fis.

OPDRACHT 1

OPDRACHT 3

OPDRACHT 2

IK HOOR:

9

ooh r  t jea ?W

3
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WERKBLAD BIJ NUMMER 11 en 12

11. DE STOKER EN DE MACHINIST
Maar nu beginnen op de F. 

TIP:    Als je er niet uitkomt kun je boek 1 ernaast leggen, maar pas op, je hebt dan wel een 

voorbeeld van het goede ritme, maar nog niet van de goede tonen.

12. TIK DE MAAT
Niet altijd hoor je de maat heel duidelijk, maar als je goed oplet voel je de maat wel. Je hoort 

op de CD 4  stukjes muziek. Probeer de maat mee te tikken. Dit kun je doen met je voet, of 

door te klappen  of door op een trommel te slaan, verzin maar iets leuks.

12

ooh r  t jea ?W
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WERKBLAD BIJ NUMMER 14

EEN FLINKE KLUS MET MAAT EN RITME

RAPPEN EN FLUITEN
Maat en ritme zijn een soort tweeling, als er met de maat iets gebeurt, gebeurt er ook iets met 

het ritme. Doe de volgende opdracht op drie manieren

1. Zet de CD aan en ga de tekst rappen

2. Begin weer opnieuw en ga nu “fluit-rappen”op 1 toon op je blokfluit. Hou je aan het ritme 

zoals het hieronder staat.

3. Begin weer opnieuw en gebruik nu meer tonen. Je mag natuurlijk hele melodietjes verzinnen, 

maar je kunt natuurlijk ook eerst bijvoorbeeld 2 of 3 tonen gebruiken.

Ga door op de volgende bladzijde

Dit ritme heb je nog niet gehad maar doe maar een gokje

14

ooh r  t jea ?W
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WERKBLAD BIJ NUMMER 15 en 21

15. NOTEN MET PUNT

EVEN REKENEN EN JE WEET HOE LANG ZE ZIJN

Reken uit:

        =                       Hoe lang is dan           ?

        =                                         Hoe lang is dan          ?Ý .

w .

q qq q

q qq q

q qq qÝ 

w

7

Vul het aantal kwartnoten in

21. HOOR JE DE STRALENDE?
Je hoort 3 melodietjes, luister goed en schrijf op hoe vaak je een stralende hoort.

Tip: Doe het met potlood, dan kun je gummen.

Tip: Zet je CD-speler op pauze als je gaat schrijven

In stukje 2 hoor ik            keer een “stralende”.

In stukje 1 hoor ik            keer een “stralende”.

In stukje 3 hoor ik            keer een “stralende”.

18

ooh r  t jea ?W
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EN NOG 2 NOTENSOMMEN  ZOALS JE DIE OOK IN WERKBOEK 1 GEDAAN HEBT

h             +     w            +       +       e             =

h.          +     w.         +           q   +       h               =

Ý .
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WERKBLAD BIJ NUMMER 27

JE HOORT DE “STRALENDE”.............

MAAR WELKE TONEN ZIJN HET?
Je hoort een melodie waarbij in de open  maten een “stralende”gespeeld wordt. Probeer te 

ontdekken op welke tonen die gespeeld wordt. Luister rustig een paar keer, probeer op je fluit 

en ga dan pas aan het schrijven.

Tip: Zet je CD-speler op pauze als je gaat schrijven. 

Het is niet zo’n moeilijke opdracht, maar kom je er toch niet uit, kijk dan op het internet.

24

ooh r  t jea ?W
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WERKBLAD BIJ NUMMER 30

HET GLIJBAANTJE
Je kunt van de ene naar de andere toon gaan zoals je dat tot nu toe geleerd hebt, maar je kunt 

het ook anders doen, namelijk door te glijden. Bij glijden moet je de gaatjes niet in één keer 

openen of sluiten, maar laat je de vingers er naar opzij vanaf of erop glijden. 

Op de CD hoor je het liedje  HET GLIJBAANTJE.

In dit liedje glij je van Fis naar G en van E naar G. Luister eerst goed, je hoort het in kleine 

stukjes, en speel het na. We beginnen op de Fis.

PAS OP: Aan het eind moet je weer het telefoontje spelen!

Zo wordt aangegeven of je een moet spelenglijbaantje 

Zo wordt aangegeven of je een moet spelentelefoontje 

Het echte woord voor  is (spreek uit: Gliesando)glijbaantje GLISSANDO 

Het echte woord voor  is telefoontje TREMOLO.

 n ve ok ok ri at f  4    27
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WERKBLAD BIJ NUMMER 34

34. KORTJAKJE IS WEER BETER
IMPROVISEREN op

ALTIJD IS KORTJAKJE ZIEK

IMPROVISEREN betekent: zelf verzinnen.  Je hebt dit in boek 1 ook al gedaan, dus het 

is niet nieuw, alleen weet je nu hoe het heet.

Vind je  moeilijk? ................ 3 ideetjes om Kortjakje te veranderen:improviseren

30

 el ne  1p  s kr eo eo rV
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WAAR NIET WAAR

2. Liedje 1 is een 3-stemmige canon

3. Een noot met een kruis moet je lager spelen en 

    een noot met een mol moet je hoger spelen. 

4. Bij een kruis komt er “is” achter de naam van de noot.

5. Maat is kort en lang door elkaar 

6. Maat en ritme zijn een soort tweeling, 

    ze kunnen niet zonder elkaar

7.  Als je een liedje op een ander toon begint moet je altijd 

     iets doen met een mol of een kruis

8.  Als er een punt achter een noot staat wordt die noot 1 tel langer

9. Noten met de stok omhoog mogen, als dat handiger is, ook

    met de stok omlaag geschreven worden

11

10. Alleen voor een B kun je een mol zetten

WERKBLAD BIJ NUMMER 36.

11. Alleen voor een F kun je een kruis zetten

 WAAR OF NIET WAAR
Zet een kruisje in het vakje van WAAR of NIET WAAR.

1. Als een canon met 4 stemmen gespeeld kan worden, 

   mag het ook met 2 of 3
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WERKBLAD BIJ NUMMER 40 

40. NOTENSOMMEN.....................

Eerst nog even een “ gewone” opdracht.

Schrijf in de vakjes hoe lang de noten zijn. 

TIP: Doe het met potlood, dan kun je gummen.

........................  MAAR NU ANDERSOM

In de vakjes staan de tellen en nu moet je er zelf de noten erbij zetten. 

Let goed op: het kunnen overgebonden noten, maar ook niet overgebonden noten zijn.

TIP: Doe het met potlood, dan kun je gummen.

12

2 3 2 2 11 4

Schrijf een noot van 20 tellen.
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WERKBLAD BIJ NUMMER 40

Naam:           D ’           F          F            A        BES     C ’’     BES      A                  D ’’    C ’’ BES 

Tellen:          2             1           2            1            1       1        1          3                  1       1       1

Naam:          G             G          A                                 rust       G        G      A        BES           G                                        

Tellen:         2              1           5                                    1          1        1       1          2             1    

Naam:          F         G        A          F       E    F    G        F           E         D ‘                        rust                                      

Tellen:         2          1         2          1       1    1     1         2           1          5                           1 

LIEDJESPUZZEL

Als je de puzzel goed opgelost hebt kun je het prachtige Engelse liedje Autumn Comes 

gaan spelen. 

VOOR JE BEGINT:

! C ’ = Lage C    D ’ = Lage D

! C ’’ = Hoge C   D ’’ = Hoge D

! De maatsoort is DRIEKWARTSMAAT

! Bij de sleutel staat een mol

! Vergeet niet maatstrepen te zetten en een eindstreep te tekenen

! Zeker weten of je het goed hebt gedaan? Kijk op het internet!
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LIEDJESPUZZEL

Als je de puzzel goed opgelost hebt kun je het prachtige Engelse liedje Autumn Comes 

gaan spelen. 

VOOR JE BEGINT:

! C ’ = Lage C    D ’ = Lage D

! C ’’ = Hoge C   D ’’ = Hoge D

! De maatsoort is DRIEKWARTSMAAT
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! Vergeet niet maatstrepen te zetten en een eindstreep te tekenen

! Zeker weten of je het goed hebt gedaan? Kijk op het internet!



14

WERKBLAD BIJ NUMMER 44

ZELF MELODIETJES VERZINNEN

Speel de volgende ritmes op tonen die je zelf mag kiezen. 

Tips voor als je dat moeilijk vindt: 

! Gebruik weinig verschillende tonen

! Speel elke nieuwe maat met een andere toon

! Speel de groepjes van drie achtste noten op één toon en de andere ritmes op 

verschillende tonen

! Maak toonladderachtige melodietjes

! Heb je iets moois bedacht, dan zou je het ook op kunnen schrijven.
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WERKBLAD BIJ NUMMER 48

15
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 LIEDJESPUZZEL 1
Een Engels liedje en een Frans liedje (volgende bladzijde). Vul de noten in en speel het 

liedje. De oplossingen, mét de tekst (dan kun je het ook nog zingen) vind je op het 

internet.

VOOR JE BEGINT:

! C ’ = Lage C    D ’ = Lage D

! C ’’ = Hoge C   D ’’ = Hoge D

! De maatsoort is ZESACHTSTE MAAT

! Kijk eerst de notennamen door om te zien of je een kruis of een mol bij de G-

sleutel moet zetten.

! Omdat het liedje begint met een OPMAAT (wat dat is leer je later), zijn de eerste 

en laatste maat al voor je ingevuld.



WERKBLAD BIJ NUMMER 48

LIEDJESPUZZEL 2
Een Frans liedje.  Vul de noten in en speel het liedje. De oplossingen, mét de tekst (dan 

kun je het ook nog zingen) vind je op het internet.

VOOR JE BEGINT:

! Het is iets moeilijker dan de vorige opdracht, omdat je nu alleen maar de tellen en 

niet de noten ziet staan.

! De maatsoort is ZESACHTSTE MAAT

! Kijk eerst de notennamen door om te zien of je een kruis of een mol bij de G-

sleutel moet zetten.

! Omdat het liedje begint met een OPMAAT (wat dat is leer je later), zijn de eerste 

en laatste maat al voor je ingevuld.

2        1         2         1

G        A        B         A

3                  2            1

G                  G            D’ 

2             1       1      1      1

E             E       E     D’    D’

2              1     2            1

E             E     D’           D

2        1          2       1

B        G         A      D’
 5

G

2            1      2            1

G            G     G            D’’ 

3                        2            1

G                        G           D’ 

2             1       2            1

B             G      A            D’   

2              1     2            1

G             A     B           A

 1

D’
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48. EEN SPEL: ZESACHTSTE LOTTO
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Kopieer of download dit blad eerst zo vaak 

als het aantal deelnemers waarmee je het 

spel wilt spelen. 

Knip daarna de bladen uit langs de stippellijn. 

Het spel is dan klaar om gespeeld te worden.

Spel-ideeën:

! De simpelste manier is: Iemand 

speelt een kaartje en de anderen 

raden welke het is (raden kan door 

zeggen, aanwijzen of door spelen van 

het kaartje)

! Moeilijker wordt het als er op het 

ritme van een kaartje een melodie 

gemaakt moet worden.

! Als je het erg gemakkelijk vindt kun 

je ook 2 kaartjes gaan combineren.

! Spannender wordt het met een 

puntentelling.

! Je kunt dit natuurlijk ook spelen met 

deelnemers die een ander instrument 

spelen

! Extra leuk is het om te printen of 

kopiëren op gekleurd papier. Dan 

heeft elke deelnemer zijn/haar eigen 

kleur.

VEEL PLEZIER!
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WERKBLAD BIJ NUMMER 52

18

SCHRIJF EN SPEEL DE TOONLADDER VAN D

Als je de toonladder goed uit je hoofd kunt spelen, kun je het ook schrijven.

Schrijf eerst de toonladder met de kruisen of de mol voor de noten 

En daarna nog een keer, maar dan met de kruisen of de mol bij de G-sleutel.

Als er geen kruisen of mollen in de toonladder zitten hoef je natuurlijk maar één notenbalk te 

schrijven. 

KLAAR? SPELEN MAAR en maak er iets leuks van mét CD!!

Wil je toch even horen hoe het moet klinken, ga dan naar het internet.

n ve ok ok ri at f

3

42
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WERKBLAD BIJ NUMMER 56. 

ZOEK DE FOUTEN

In het liedje “ ‘k Moet dwalen”  worden   .........fouten gemaakt. 

Luister goed en zet een cirkel om elke fout. 

Helemaal knap is het wanneer je ook nog weet wat de fout is.

WEET JE OOK WAT ER FOUT WAS?

FOUT 1: ____________________________________________________

___________________________________________________________

FOUT 2: ____________________________________________________

___________________________________________________________

FOUT 3: ____________________________________________________

___________________________________________________________

FOUT 4: ____________________________________________________

___________________________________________________________

FOUT 5: ____________________________________________________

___________________________________________________________

46

ooh r  t jea ?W
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62. SCHRIJF EN SPEEL DE TOONLADDER VAN C

Als je de toonladder goed uit je hoofd kunt spelen, kun je het ook schrijven.

Schrijf eerst de toonladder met de kruisen of de mol voor de noten 

En daarna nog een keer, maar dan met de kruisen of de mol bij de G-sleutel.

Als er geen kruisen of mollen in de toonladder zitten hoef je natuurlijk maar één notenbalk te 

schrijven. 

KLAAR? SPELEN MAAR  en maak er iets leuks van mét CD!

Wil je toch even horen hoe het moet klinken, ga dan naar het internet.

WERKBLAD BIJ NUMMER 62 en 69

n ve ok ok ri at f

3

51

69. SCHRIJF EN SPEEL DE TOONLADDER VAN F

Doe dezelfde opdracht als hierboven, maar nu met de toonladder van F.

20

n ve ok ok ri at f
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DE GROTE DEEL 2 TEST

WAAR NIET WAAR

1a. De meeste liedjes in dit boek die in een achtstemaat staan

     moet je snel spelen

1b . Een fermate kom je niet alleen in een canon tegen. 

1c.  Als er 2 tonen C in één maat staan en voor de eerste noot staat

      een kruis, dan geldt dat kruis niet voor de tweede noot

1d. Hoe kleiner een blokfluit is, hoe lager die klinkt.

OPDRACHT 1. WAAR OF NIET WAAR

OPDRACHT 2. Zet een kruisje voor het goede antwoord
                        (meerdere antwoorden kunnen goed zijn)

A. Wat doet niks met de lengte van de noot?

          Een boog           Een punt             Een kruis          De fermate

B. Welke noten zijn niet verlaagd door een mol ?

          As                       Bes                    B                       Fis

OPDRACHT 3.  Zet in de goede volgorde van 1- tot 5-stemmig door te 

nummeren van 1 tot 5 (Sommigen ken je nog niet, maar gebruik dan je fantasie)

           Kwintet             Solo                    Trio                   Duet                    Kwartet

WERKBLAD BIJ NUMMER 79
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1e. Als je al spelend iets verandert heet dat improviseren
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WERKBLAD BIJ NUMMER 79

DE GROTE DEEL 2 TEST (VERVOLG)

OPDRACHT 4.  WAT HOOR JE.
Je hoort een heel bekend liedje. Probeer er een stukje van  op te schrijven. Het enige wat je mag 

weten is dat het liedje in een vierkwartsmaat staat. Is dit je gelukt en wil je nog meer, dan kun 

je voor jezelf de rest van het liedje uitzoeken en opschrijven op de lege notenbalken in dit 

werkboek.

OPDRACHT 5. TOT SLOT EEN INVULPUZZEL
Wat informatie over het “verstopte” liedje: Niemand weet wie de woorden voor dit liedje 

geschreven heeft, en dat terwijl het toch het volkslied van een land in Europa geworden is. 

Misschien was het ooit wel een gewoon volksliedje. In ieder geval heeft een meneer Arne de 

melodie gemaakt zoals wij die nu kennen. Voor zover bekend werd het voor het eerst op die 

manier gezongen in het Drury Lane theater in de hoofdstad van dat land. 

RA RA WELK LIED IS DIT?

1         1         1

A        A        BES

1 ½          ½          1 

E             F          G

1         1         1

F         F        G A             G         F

1         1         1

G        F         E1         

2                  1

F              Rust

1         1         1

C ’’     C ’’       C ’’ C ’’      BES     A

1         1         1
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GREPENTABEL
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ANDERE GREPEN

De  is een toon die vaak op een BES

andere manier gespeeld moet 

worden om goed zuiver te klinken. 

Dit geldt ook voor blokfluiten met 

dubbele boring.

Op blokfluiten zonder dubbele 

boring moet je vaak deze 

grepen gebruiken:
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