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Inhoud

14.00 – 17.00 uur

• Terugblik
• Spelen – deel 1



Terugblik 

• Stappenplan uitwisselen
• Intervisie



Terugblik 

• Stappenplan uitwisselen
• Intervisie

Bekijk elkaars stappenplan. Met aandacht voor:
- Opbouw van de activiteit/les
- Wat doen de kinderen?
- Wat doet de muziekdocent?
- Noteer aandachtspunten



Terugblik 

• Stappenplan uitwisselen
• Intervisie



Inhoud

14.00 – 17.00 uur

• Terugblik
• Spelen – deel 1



De vijf 
domeinen

• Zingen
• Spelen
• Luisteren
• Bewegen
• Noteren



Het belang
van muziek
spelen

Het bevordert:
• de muzikale ontwikkeling
• de auditieve ontwikkeling (bijv nodig voor

taalontwikkeling)
• de creativiteitsontwikkeling
• talentontwikkeling en smaakontwikkeling
• de algemene ontwikkeling; (cognitieve

ontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling, 
motorische ontwikkeling)



Waarmee?

• Bodysounds
• Schoolinstrumenten
• Zelfgemaakte instrumenten
• Omgevingsgeluiden



Werken met 
instrumenten

De docent:
• organiseert
• faseert
• gebruikt verschillende 

(coöperatieve) werkvormen
• geeft muzikaal leiding
• evalueert met de kinderen











Liedjes 
begeleiden

• Melodische liedbegeleidingen

• Ritmische liedbegeleiding
• Maatspel: kinderen spelen de 

maat mee.
• Liedversiering: een ritmische 

begeleiding waarbij kinderen 
bepaalde delen of woorden 
meespelen. (bijv: A Ram sam 
sam)



Klankspel

• Vrije muziek; het ligt niet vast
• Het accent ligt op klankeffecten, 

niet op maat of ritme
• Toegankelijk; er zijn geen 

moeilijke technische 
vaardigheden nodig

• Dirigenten
• Bij



Vleermuis Victor heeft zich muisstil in de schuur verstopt. Hij wil niet dat Kater Karel hem kan vinden. 

Dan hoort hij een harde miauw. 

Kater Karel krabt met zijn pootje aan de schuurdeur.

Krakend gaat de deur open. 

Victor schrikt en laat per ongeluk een takje uit zijn pootje vallen. 

Kater Karel ziet Victor. Victor is bang en vliegt weg. Kater Karel rent achter hem aan. 

Dan horen Victor en Karel langzame voetstappen. 

Het is het baasje van Karel, hij schudt met een bak brokjes. 

Kater Karel spint van blijdschap. Victor zucht opgelucht. 

Poes poes poes! Roept het baasje. En nog een keer poes poes poes!

Kater Karel miauwt heel zachtjes en loopt tevreden met zijn baasje mee.



Klankverhaal

• Aanpak?



Klankverhaal

• Kinderen maken geluiden bij een 
verhaal

• Experimenteren
• Richtlijn: 10 zinnen, elke zin één 

geluid

Aan de slag! 



Volgende bijeenkomst: 7 december

Voorbereiding:

Ontwerp een klankverhaal voor of met de klas.
Dit werk je uit in en stappenplan, neem de 
aandachtspunten van vandaag hierin mee.
Film de les en neem fragmenten mee voor
intervisie. (of noteer een casus)


