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Inhoud

14.00 – 17.00 uur

• Terugblik
• Spelen – deel 2



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 2: met notatie



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





Traditionele 
en grafische 
notatie



Grafische notatie

• Is een goede voorbereiding op 
traditionele notatie

• Is globaal: de timing en 
toonsoort staat niet vast. 



Grafische notatie is 
een hulpmiddel bij: 

Het luisteren naar muziek 
(receptie)

Het uitvoeren van muziek 
((re)productie)

Het nadenken over muziek 
(reflectie) 



Voordat kinderen noten kunnen 
begrijpen moeten ze eerst inhoud 
kunnen geven aan hoog en laag.
Niet als ruimtelijk begrip maar als 
auditief begrip.
Grafische notatie is hierbij stap 
één. Kort en lang wordt hierbij ook 
toegepast. 



Voorbeelden grafische notatie













Leerlijn Noteren SLO

bron: MuziekMeester

• Groep 1&2: Muziek getekend kan worden. Werken ook met picturale notatie.

• Vanaf groep 3: Met behulp van grafische notatie worden klanken weergegeven. 

• Vanaf groep vier: notatie wordt complexer en gedetailleerder. Start met 
traditionele notatie. 



Van streepjesnotatie, steunteksten en 
ritmebouwstenen naar traditionele 

notatie. 

Aanleren van 
traditionele notatie





Spelen met 
behulp van 
traditionele 
notatie

Nieuwsgierigheid naar het spelen van noten 
voed je door speelstukken aan te bieden. 

Beperking van het notenmateriaal: gebruik 
enkele noten en één of twee verschillende 
notenwaarden

Maak gebruik van herhaling

Splits het notenmateriaal over verschillende 
instrumenten









Volgende bijeenkomst: 8 februari

Voorbereiding:

Ontwerp les waarin je notatie inzet om te
musiceren.
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)


