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Lesvoorbereiding Song 5

Song:  Big Time Rush – If I ruled the world
Niveau:  3a, 3b en 3c
Doelen:  In deze 2 lessen leren de kinderen:

- vragen en vertellen waar iemand is of niet is
- vertellen wat je aan het doen bent
- vertellen wat je zou doen in een bepaalde situatie
- iets kiezen uit een lijst
- woorden opzoeken in een woordenboek 
- vragen en vertellen wanneer iets begint of afgelopen is

Kerndoelen: Deze les werkt aan de volgende Tule-tussendoelen (SLO): 

Kerndoel 13 De kinderen maken een start met bewust luisteren naar en 
lezen van Engels (ze leren informatie te halen uit korte, voor 
hen relevante teksten zoals berichten, liedjes, gesprekjes 
en verhaaltjes). Er wordt een start gemaakt met de EIBO-
thema’s. (In dit geval het thema: hobby’s en vrije tijd.)

Kerndoel 14 De kinderen spreken over onderwerpen die zeer eenvoudig 
en alledaags zijn.

Kerndoel 15 De kinderen ontdekken dat het leuk en nuttig is om in het 
Engels te schrijven en communiceren.

Kerndoel 16  De kinderen leren om betekenissen en schrijfwijzen
van Engelse woorden op te  zoeken met behulp van het 
woordenboek (alleen voor niveau 3a en 3b).

Een overzicht van de Words and phrases bij deze les staat achter in deze 
lesvoorbereiding. De blauw gekleurde woorden en zinnen zijn alleen voor niveau 3b 
en 3c.

Big Time Rush

Big Time Rush is een Amerikaanse sitcom, uitgezonden door Nickelodeon. Vier hockey 

spelende tieners uit Minnesota (Kendall Knight, James Diamond, Carlos Garcia en Logan 

Mitchell) worden plotseling naar Los Angeles gehaald, waar producer Gustavo Rocque van hen 

de volgende boyband wil maken. Kendall is de leider van de groep en moest in een aflevering 

de ‘bad boy’ zijn. James is de knapste van het stel. Carlos draagt altijd een helm en is de 

grappige kluns en Logan is de slimste van de groep. Big Time Rush is ook een boyband op 

zich, dus ze zingen wel echt in de serie. Ze hebben ook meerdere singles op hun naam staan, 

waaronder If I ruled the world.
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Lesson A

Digibord

Doelen
- vragen en vertellen waar iemand is of niet is
- vertellen wat je aan het doen bent
- vertellen wat je zou doen in een bepaalde situatie

Which song is this?
Laat de kinderen naar de ingesproken tekst luisteren. De kinderen die het liedje tijdens het luisteren 
al kunnen raden, mogen hun vinger opsteken, zonder te antwoorden. Pas als het luisterfragment is 
afgelopen, mag degene die het eerst zijn/haar vinger opstak, het antwoord geven. Bespreek hier nog 
niet de betekenis van de titel. Die komt bij het volgende scherm aan bod.
Listen and read along. 
Guess what the song is about.

Which picture fits the song?
Laat de kinderen aanwijzen welke foto het beste bij het liedje past. Laat ze ook uitleggen waarom.
Have a look at these three pictures.
What do the pictures show you?
Why is picture 1/2/3 the best?
Do you all agree?

What would they do?
Laat de kinderen naar een fragment uit de videoclip kijken en de juiste opties aanklikken.
Let’s read the instructions fi rst.
You’re going to listen to the song.
Which things do they sing about?
Look at the possible answers fi rst.

What are they doing?
Laat de kinderen naar de tekeningen kijken en hardop zeggen welke zin erbij hoort. Vraag na het doen 
van de oefening of de kinderen zien dat alle werkwoorden een ing-vorm hebben. Licht indien nodig 
toe dat dit zo is omdat deze dingen nu bezig zijn, alsof je ze live ziet gebeuren. Je kunt het vergelijken 
met het Nederlandse ‘hij is aan het...’.
Look at the pictures.
Read the sentence aloud and fi nd the matching picture.
Have another look at the sentences: what do they have in common?
When do these things happen? (now)

Where is it?
Laat de kinderen naar de tekening kijken en de juiste woorden op de juiste plek zetten. Bespreek indien 
nodig nog een keer de betekenis en laat de woorden horen.
Look at the pictures: where are these people?
Drag the number of each place to the right picture.
What do the words mean?
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Where are they?
Bespreek met de klas hoe je kunt zeggen of vragen waar iemand is. Laat dan de kinderen naar het 
audiofragment luisteren en de twee vragen in de tekstballonnen beantwoorden. (Sue is at the beach, 
Liam and Pete are in the backyard.)
Do you remember how to say where someone is?
Listen to the dialogue and fi nd out where Sue, Liam and Peter are.
Make a note, if you like.

Tapescript:
>Hi Jamie, are you all alone? 
<Hi mum. 
>Where is Sue? Is she still at school?
<No, she isn’t at school. 
>Well, where is she?
<She’s at the beach with Simone.
>I see. And what about Liam and Pete? Where are they?
>They are in the backyard, playing football. 

Get up!
Bespreek de woorden van het fragment met de kinderen: wat wordt er precies gezegd?
Welke bewegingen horen daarbij? Bedenk samen met de kinderen de ‘choreografi e’ die bij het 
liedje past.
Let’s have a look at the lyrics. What do the words mean?
What moves can we think of?
How would you move on … (jump)?

Karaoke
Start de karaoke en laat de hele klas meezingen met het refrein. Laat de kinderen ook de bewegingen 
uitvoeren!
Come on, sing along!

Over to you
Na de karaoke gaan de kinderen aan de slag met Worksheet A Over to you. Het is handig om de 
Worksheet ‘open’ te zetten op het digibord en de instructies nog even kort toe te lichten wanneer de 
groep lastig zelfstandig op gang komt.

Worksheet A

De opdrachten bestaan uit individuele opdrachten en opdrachten in tweetallen. De kinderen die klaar 
zijn met de opdrachten in Over to you mogen verder met de Extra-opdrachten.

Kijk aan het einde van de les de opdrachten samen na met behulp van de pdf Answers A op het digibord 
of maak vooraf een print om de kinderen zelfstandig na te laten kijken.
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Lesson B

Digibord

Doelen
- iets kiezen uit een lijst
- woorden opzoeken in een woordenboek (alleen voor niveau 3a en 3b)
- vragen en vertellen wanneer iets begint of afgelopen is

Do you remember?
Praat met de kinderen over de vorige les. Weten ze nog wat ze geleerd hebben en waar het over ging? 
Welke woorden weten ze nog? De woorden uit lesson A zijn: in the backyard, in the air, at the beach, at a 
festival, on the hill, on the island, kick o� , get up, shake, jump, throw, dream. De zinnen uit lesson A zijn: 
Where is Carlos? Where are they? He/she is at school. They are on the hill. He isn’t at the beach. They 
aren’t in the backyard. I am listening to music. He is kicking o�  his shoes. They are jumping up and down. 
I would give it all to you. I would give everybody a present. I’d dream out loud. Deze woorden en zinnen 
vind je terug in het overzicht van de words and phrases.
Do you remember the song? 
Do you remember what we did? 
What words/phrases can you remember?

More grooves at home
Als laatste opdracht op Worksheet A hebben de kinderen thuis geluisterd naar liedjes die ook over ‘Als ik 
..., zou ik ...’ gaan. Laat de kinderen de liedjes nog een keer kort horen en bespreek aan welke woorden je 
kunt horen dat twee van de drie liedjes over ‘Ik zou…’ gaan. 
What songs are about ‘If I..., I would...’? 
How do you know?
Let’s listen and fi nd out what it’s about.

It’s about time
De kinderen zetten de juiste tijd  bij de klokjes. 
Let’s see if you can tell the time.
Can you read this sentence?
Listen to how it is said (properly).
Drag the number of a sentence to the right clock.

BTR is on TV!
Bespreek met de klas hoe je kunt vragen en zeggen hoe laat iets begint of eindigt. Laat de klas eventueel 
nog meer voorbeelden bedenken van hoe laat favoriete televisieprogramma’s of andere activiteiten 
beginnen en eindigen. (Bijvoorbeeld: ‘When does the gym class start?’ – ‘It starts at half past eleven.’ – 
‘And when does it end?’ – ‘It ends at a quarter past twelve.’) Laat dan de kinderen naar het audiofragment 
luisteren en de vraag eronder beantwoorden.
Let’s practise the sentences.
Could you read this?
Well done!
Now listen to Ryan and Tracey. 
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Find out at what time BTR are on TV.
Who know what time it starts/ends?

Tapescript:
< Guess what!?
> What?
< Big Time Rush is on TV!
> Cool! When does it start?
< It starts at half past seven.
> And when does it end?
< It ends at half past eight.

Over to you
Nu gaan de kinderen aan de slag met Worksheet B Over to you. Op dit scherm vind je ook de audioknop 
waarmee je de tekst van opdracht 1 op de worksheet kunt laten horen.

Worksheet B

De opdrachten bestaan uit individuele opdrachten en opdrachten in tweetallen. De kinderen die klaar 
zijn met de opdrachten in Over to you mogen verder met de Extra-opdrachten.

Kijk aan het einde van de les de opdrachten samen na met behulp van de pdf Answers B op het digibord 
of maak vooraf een print om de kinderen zelfstandig na te laten kijken.

Opdracht 2
De b-oefening bij niveau 3a en 3b is bedoeld om de kinderen te laten oefenen met het gebruik van een 
woordenboek. Het is ook leuk om de betekenissen die ze vinden te laten vergelijken met de betekenis 
die op de pagina Words and Phrases staat. In een woordenboek staan vaak meer betekenissen.

Opdracht 5
Lestip: laat het gesprekje oefenen in tweetallen. Vraag wie het gesprekje hardop wil laten horen. Laat de 
klas goed luisteren. Vraag aan andere kinderen hoe laat het begint en eindigt. Op deze manier moeten 
alle kinderen goed opletten en wordt het naast een spreekoefening ook een luisteroefening. 

Digibord

When do you …?
Laat de kinderen oefenen met vragen en zeggen hoe laat iets begint of eindigt. Moedig de kinderen aan 
om zelf nog meer ‘handelingen’ te verzinnen, naast de voorbeelden die gegeven worden.
Let’s play this game.
In turns, you can ask a question. 
You neighbour answers the question.
Then you make a di� erent question than your neighbour.
Do you understand?
Shall we do an example fi rst?
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Karaoke
Zing mee met de hele klas. Vergeet niet de bewegingen mee te doen.
Come on, let’s sing along once more!
Do you remember our moves?
Let’s practise the moves again.
Can you act out… (jump)?

Wat kun je nu?
Blik samen met de klas terug op de doelen van Lesson A en B. Wat hebben de kinderen onthouden?
Wat vonden ze nuttig?

Tell us what you think!
Evalueer met de kinderen wat ze van de les vonden: 1 ster is niet goed, 5 sterren is kan niet beter!
Klik het aantal sterren aan en klik op ‘send’. De waardering van de les wordt dan automatisch naar 
Groove.me gemaild. De auteurs van Groove.me kijken elke week naar de waardering van de lessen en 
zorgen er zo voor dat de nieuwe lessen steeds beter aansluiten op de onderwijspraktijk.

Ook belangrijk: zijn er in de les of opdrachten dingen geweest die niet goed werkten, instructies die niet 
meteen begrepen werden door de kinderen of heb je een idee om de les nog beter of aansprekender 
te maken? Geef deze suggesties aan ons door via de e-mail die in het openingsmenu altijd klaarstaat. 
We stellen feedback erg op prijs en laten altijd weten of we het idee kunnen verwerken in de les en/of 
doorgeven aan andere leerkrachten die met Groove.me werken.
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Asking and saying where someone is or is not

Telling time

Words to know

Where is Carlos?  Waar is Carlos?

He is at school.  Hij is op school.

He isn’t at the beach. Hij is niet op het strand.

Where are they? Waar zijn ze?

They are on the hill. Ze zijn op de heuvel.

They aren’t in the backyard. Ze zijn niet in de achtertuin.

Words and phrases

I am listening to music. Ik ben naar muziek aan het luisteren.

He is kicking off his shoes. Hij is zijn schoenen aan het uitschoppen.

They are jumping up and down. Ze zijn op en neer aan het springen.

I would give it all to you. Ik zou alles aan jou geven.

I would give everybody a present. Ik zou iedereen een cadeau geven.

In plaats van I would kun je ook zeggen I’d: 

I’d give it all to you. Ik zou alles aan jou geven.

I’d dream out loud. Ik zou hardop dromen.

in the backyard in de achtertuin

in the air in de lucht

at the beach op het strand

at a festival op het festival

on the hill op de heuvel

on the island op het eiland

kick off uitschoppen

get up opstaan

shake schudden, trillen

jump springen

throw gooien

dream dromen

because omdat

important belangrijk

interesting interessant

cute schattig

dangerous gevaarlijk

people mensen

hour uur

all day de hele dag

lion leeuw

tiger tijger

cheetah jachtluipaard

What’s the time?  Hoe laat is het? 

It is one o’clock.  Het is één uur. 

It is half past two. Het is half drie. 

It is a quarter past four.  Het is kwart over vier. 

It is a quarter to five.  Het is kwart voor vijf. 

It is five past three.  Het is vijf over drie. 

It is five to three.  Het is vijf voor drie. 

When does it start/end? Wanneer begint/eindigt het?

It starts at one o’clock. Het begint om één uur.

It ends at half past three. Het eindigt om half vier.
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Big Time Rush – If I ruled the world (met vertaling)

Ya know it’s ya boy IYAZ and Big Time Rush…

If I ruled the world, I’d throw all the money in the air 

like confetti

If I ruled the world, every house got a DJ and a 

backyard party

And I’d break all the borders down, when I shake the 

ground

If I ruled the world, I’d dream out loud

So everybody get up, up, out of your seats

Kick off your shoes like you’re down at the beach

Jump up, up, up on the beat singing ayo, ayo, ayo

Up, up, out of your seats, 

Be who you are, 

love is all you need

All of us geeks, freaks, and wannabes, singing 

ayo... 

If I ruled the world

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

If I ruled the world

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

If you were my girl, you’d never have to worry about 

another thing, no

Cause I ruled the world, and you’d be right next to 

me running the show

We’d throw every rule in the book out, and bring 

down the house, 

If you were my girl we’d dream out 

loud

So everybody get up, up, out of your seats

Kick off your shoes like you’re down at the beach

Jump up, up, up on the beat singing ayo, ayo, ayo

Up, up, out of your seats, 

Be who you are 

love is all you need

All of us geeks, freaks, and wannabes singing 

ayo... 

If I ruled the world

Dit is je man IYAZ je weet wel en Big Time Rush…

Als ik de wereld zou leiden, zou ik al het geld als 

confetti in de lucht gooien

Als ik de wereld zou leiden, dan zou elk huis een DJ 

en een tuinfeest hebben

En ik zou alle grenzen openbreken, als ik de aarde 

schud

Als ik de wereld zou leiden zou ik hardop dromen

Dus iedereen, sta op, op, op uit je stoel

Schop je schoenen uit alsof je op het strand bent

Spring op, op, op, op de maat en zing ayo, ayo, ayo

Op, op, op uit je stoel,

Wees wie je bent, 

liefde is het enige dat je nodig hebt

Alle geeks, freaks en wannabe’s, we zingen allemaal 

ayo…

Als ik de wereld zou leiden

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

Als ik de wereld zou leiden

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

Als jij mijn meisje zou zijn, dan zou je je nooit meer 

ergens zorgen over hoeven maken, nee

Want ik zou de wereld leiden, en jij zou pal naast me 

staan om de show te runnen 

We zouden ons niks aantrekken van alle regels en 

de tent afbreken

Als jij mijn meisje zou zijn zouden we hardop 

dromen

Dus iedereen, sta op, op, op uit je stoel

Schop je schoenen uit alsof je op het strand bent

Spring op, op, op, op de maat en zing ayo, ayo, ayo

Op, op, op uit je stoel,

Wees wie je bent, 

liefde is het enige dat je nodig hebt

Alle geeks, freaks en wannabe’s, we zingen allemaal 

ayo…

Als ik de wereld zou leiden
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I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

If I ruled the world

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

[Iyaz]

I’d be beating on my chest, 

I’m the king of the hill, 

Iyaz and Big Time Rush keeping it real.

Magic carpets girl we go wherever, 

I ain’t trying to run game, I ain’t trying to be clever

Girl Im’ma be the king and you will be the queen

Going 100 miles an hour, girl we running the 

streets, 

And if the cops ever try and 

pull us over, 

We tell them ‘Hey Mr. Officer we own ya!’

Hey oh! 

If I ruled the world... 

So everybody get up, up, out of your seats

Kick off your shoes like you’re down at the beach

Jump up, up, up on the beat singing ayo, ayo, ayo

Up, up, out of your seats, 

Be who you are 

love is all you need

All of us geeks, freaks, and wannabes singing 

ayo... 

If I ruled the world

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

If I ruled the world

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

If I ruled the world...

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

Als ik de wereld zou leiden

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

[Iyaz]

Ik zou mezelf op de borst slaan, 

want ik ben de koning,

Iyaz en Big Time Rush houden het echt.

Vliegende tapijten, meisje we komen overal,

ik hou je niet voor de gek, ik probeer niet slim te zijn

Meisje ik zal de koning zijn en jij zal de koningin zijn

Met 160 km per uur, meisje vliegen we door de 

straten,

En als de smerissen proberen 

ons aan te houden,

Zeggen we ‘Hee, meneer agent, je bent van ons!’

Hee, ooh!

Als ik de wereld zou leiden…

Dus iedereen, sta op, op, op uit je stoel

Schop je schoenen uit alsof je op het strand bent

Spring op, op, op, op de maat en zing ayo, ayo, ayo

Op, op, op uit je stoel,

Wees wie je bent, 

liefde is het enige dat je nodig hebt

Alle geeks, freaks en wannabe’s, we zingen allemaal 

ayo…

Als ik de wereld zou leiden

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

Als ik de wereld zou leiden

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

Als ik de wereld zou leiden…

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven
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If I ruled the world...

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

I would give it, give it all to you

Give it, give it, give it all to you

If I ruled the world...

Als ik de wereld zou leiden…

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

Dan zou ik alles, alles aan jou geven

Alles, alles, alles aan jou geven

Als ik de wereld zou leiden…


