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Inhoud

14.00 – 17.00 uur

• Terugblik
• Bewegen



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
• Bewegen



Muziek en bewegen horen bij elkaar | bewegingsdrang



Doel: kinderen ervaren specifieke kenmerken van muziek en laten zien dat ze 
die herkennen.



De vijf 
domeinen

• Zingen
• Spelen
• Luisteren
• Bewegen
• Noteren



Bewegen op 
klankaspecten

• Duur/tijd: maat, ritme, tempo, articulatie

• Hoogte: toonhoogte

• Sterkte: muziek-geen muziek, dynamiek

• Kleur: stem of instrumenten  



Bewegen op 
vormaspecten

• Herhaling 

• Contrast



Bewegen op 
betekenisaspecten

Beweging kan geluiden en betekenis uitbeelden



Verschillende 
bewegingswerkvormen

• Speelliedjes zijn liedjes met een bewegingsspel, vaste 
spelregels en/of vaste bewegingspatronen. (first you make)

• Zelf bewegingen bedenken bij een lied
• Materialen (stokkendans)

• Bodypercussion
• Choreografie uitvoeren 



Wat leren kinderen van
bewegen op muziek? (1)

De danselementen:

• Tijd: Snel, langzaam. Begin, einde: frasering.

• Kracht: Met hoeveel energie voer de een beweging uit? 

• Ruimte: Hoe groot is de ruimte, ben je alleen, patronen. 



Wat leren kinderen van
bewegen op muziek? (2)

• Grove en fijne motoriek

• Ruimtelijke oriëntatie

• Ruimtelijk geheugen

• Muzikale vaardigheden







Aandacht voor 
kwaliteit

• Reageren de kinderen goed op de KVB-aspecten? 

• Hoe is de kwaliteit van de danselementen: tijd, kracht en ruimte?

• Soms is het product niet het belangrijkst, experimenteren is ook belangrijk.

• Complimenteer pas als het verdiend is en leg uit wat je goed vond.







Volgende (en laatste) bijeenkomst: 15 
maart

Voorbereiding:

Ontwerp les waarin je beweging inzet om een
muzikaal doel te bereiken. 
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)


