
VRAAG NU SUBSIDIE AAN VOOR:

MUZIEKIMPULS

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?

1. Deskundigheidsbevordering voor het team

2. Aansprekende leskaarten op maat voor groep 1 t/m 8

3. Vraaggestuurd en gedifferentieerd werken

4.    Talentontwikkeling: verbinding zoeken met de  

culturele infrastructuur rondom de school
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Mail voor vragen en ondersteuning 
bij aanvraag naar:
gj.rutgers@scalahoogeveen.nl
of: aliekepijl@gmail.com

Meer info over de subsidie:
www.cultuurparticipatie.nl

Centrum voor de Kunsten

VERBINDING ZOEKEN MET DE 
CULTURELE INFRASTRUCTUUR 
RONDOM DE SCHOOL

Naast de leerlijn maken we verbinding met koren, orkesten en cultuurmenu’s in de directe omgeving. 



DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Aan de slag! Op een energieke en enthousiaste manier nemen we uw team mee 
in de wereld van mogelijkheden op het gebied van het geven van moderne,  
vakoverstijgende muzieklessen: zingen, spelen met boomwhackers en ander 
schoolinstrumentarium, muzieknotatie, creatief gebruik van het digibord,  
bewegen en toewerken naar een muzikale presentatie.
In drie sessies van anderhalf uur worden allerlei tools aangereikt zodat iedereen 
het vertrouwen krijgt om zelf aan de slag te gaan.

VRAAGGESTUURD EN 

GEDIFFERENTIEERD WERKEN

Door de structuur van de deskundigheidstraining, voorbeeld- en coachingslessen 
komen vragen vanuit de individuele leerkracht of het team ruimschoots aan bod. 
Met de school bespreken we de mogelijkheid van het vormgeven van het vakover- 
stijgend karakter van de leerlijn. Ook het aansluiten bij de belevingswereld van 
het kind is voor ons belangrijk.
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sneeuWvlokje, sneeuWvlokje 
Uit: Kleuterwijs, tekst Marianne Busser/Ron Schröder, muziek: Jean Dorémi

010sneeuwvlokje.pdf

•	 	Zingen:		
Laat	de	kinderen	als	dikke	sneeuwpoppen	rond	stappen	door	

lokaal,	zonder	elkaar	aan	te	raken.	Tussenspel	(op	boomwhacker	

of	klankstaaf	e,	triangel	of	bekken):	sneeuwpoppen	blijven	staan	

en	volgens	afspraak	op	de	plaats	buigen,	wiegen,	zwaaien	of	

draaien.	

•	 	Ademhalingsspel:		
Alle	kinderen	krijgen	een	watje	+	de	opdracht	goed	te	voelen	hoe	

dit	voelt	(hard-zacht,	licht-zwaar,	etc.).	Kinderen	houden	watje	

goed	vast,	als	het	watje	op	de	grond	valt	moeten	ze	het	laten	

liggen!	Voordoen:	leg	het	watje	op	je	hand	en	blaas	het	van	je	

hand	af.	Helft	van	de	klas	aanwijzen	en	de	beurt	geven,	dan	

andere	helft,	dan	allemaal	na	elkaar!	De	kinderen	pakken	hun	

watje	pas	weer	op	na	het	afgesproken	teken!	

•	 	Zingen	en	spelen:		
Ritmespel:	voorspelen	en	naspelen	als	tussenspel	bij	het	lied	op	

de	boomwhackers	C	E	G	en	C!,	eventueel.	ook	kind	voor	laten	

spelen,	anderen	doen	dit	na,	etc.	(improvisatie).

groep 
1 & 2
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ZeT’ m op 
Helga Boekestijn
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Thema lente/pasen

ZeT’ m op 
Helga Boekestijn,  
www.muziekinschool.net/zet-m-op-3-4-5#!__zet-m-op-3-4-5•	 	Klik	op	‘introductie’:	over	welk	lied	gaat	deze	les?
•	 	Maak	groepjes	van	5	kinderen	(boomwhacker	C	D	E	F	G),	

ieder	kind	krijgt	een	werkblad.•	 	Klik	op	puzzel:	versie	3:	de	groepen	proberen	de	puzzel	op	te	
lossen	door	de	kaartjes	te	spelen	en	te	ontdekken	welke	kaart	
waar	hoort.	

•	 	Klik	op	‘oefen’:	wijs	mee	met	de	partituur.	Ieder	kind	probeert	
op	het	goede	moment	te	spelen.•	 	Klik	op	‘speel	mee’:	eerst	een	kort	voorspel,	dan	wijst	het	
hoedje	steeds	aan	waar	we	zijn.
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Tippe Tappe
Nico Smit
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Tippe Tappe

Nico Smit 02tippe_tappe.pdf

•	 	Inzing-	en	articula
tieoefening.	Zing	

het	lied	voor	en	vr
aag	hoe	

vaak	de	kinderen
	dezelfde	melodie

	horen.	Welke	teksten	

horen	daarbij?

•	 	Laat	de	kinderen	
de	eerste	regel	zi

ngen,	de	andere	r
egels	

door	de	leerkrach
t.

•	 	Vervolgens	zinge
n	de	kinderen	reg

el	1	en	2,	leerkrac
ht	de	

rest.
•	 	Hierna	de	kindere

n	regel	1,	2	en	3	(
een	trappetje	naa

r	

beneden!)

•	 	Tenslotte	zingen	d
e	kinderen	het	he

le	lied.

•	 	Wanneer	dit	goed	g
aat	kunnend	de	o

nderste	twee	rege
ls	

geoefend	worden
	(zing	zang	zong	

etc.).	Als	de	leerlin
gen	dit	

goed	kunnen	zing
en,	zing	beide	me

lodieën	dan	door	
elkaar	

(quod	libet).
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feel Te groove
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Feel the groove – opdracht 
1. Vorm een viertal 2. Zorg eventueel voor (slagwerk-)instrumenten, body-beat kan ook 

3. Zing het lied samen door. 
4. Kies een kort stukje uit het lied, dat je goed ritmisch kunt herhalen. Dit wordt 

jullie begeleiding bij het lied. 
5. Probeer nu een couplet of refrein van het lied te zingen met deze begeleiding 

erbij. Pas de begeleiding aan, zodat het goed past. 

6. Oefen goed, zodat jullie precies weten wat je moet doen. 

7. Presenteer jullie ‘groove’ in de klas 
	  

groep 7 & 8

Groepsopdrachten

feel Te groove
16.1feel the groove.pdf

De	kinderen	gaan	bij	een	lied	dat	ze	goed	kennen	een	grappige	en	passende	vocale	of	instrumentale	begeleiding	bedenken.		De	begeleiding	kan	bijvoorbeeld	het	ritmisch	herhalen	van	woorden	uit	de	tekst	zijn,	de	herhaling	kan	ook	een	motief		(kort	stukje	muziek	van	een	paar	tonen)	uit	de	melodie	zijn.Introduceer	deze	opdracht	door	een	lied	te	zingen	dat	de		
leerlingen	goed	kennen.	Je	neemt	uit	het	lied	een	fragment,	bijvoorbeeld	twee	of	drie	woorden	uit	de	tekst,	die	gezongen	worden	als	een	ritmische	begeleiding.	
De	klas	herhaalt	deze	woorden,	de	leerkracht	zingt	het	lied	er	overheen.	Vervolgens	verdeel	je	de	klas	in	twee	groepen.		De	ene	groep	zingt	het	lied,	de	andere	zingt	de	ritmische	
begeleiding.
Zie 16.1feel the groove.pdf

Reflectieve	vragen	bij	deze	opdracht:
-	 Op	welke	manier	verandert	jullie	begeleiding	het	lied?
-	 Welke	keuzes	hebben	jullie	gemaakt?
-	 	Welke	problemen	kwamen	jullie	tegen	en	hoe	hebben	jullie	dit	opgelost?
-	 Wat	kan	beter	volgens	jullie	en	waarom?
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Aansprekende leskaarten!


