Project		
Aanbieder		
Doelgroep		

Muziek en Bewegen 				
Lennie van Wijk
groep 1-2

Tijdens dit lesprogramma maken de kleuters kennis met muziek. Ze leren dat er
verschillende muzieksoorten zijn, leren langzaam & snel te herkennen, leren wat ritmes
zijn en behandelen het onderwerp emoties en muziek. Kortom, een lesprogramma waar de
groepen 1 & 2 op een muzikale ontdekkingsreis gaan.

Waarom bevelen wij dit programma aan:

Bewegen op muziek en hierin de vele mogelijkheden ontdekken staat centraal in de lessen.
De elementen die in de lessen naar voren komen sluiten aan bij de doorgaande leerlijn
Muziek. In deze lessenreeks komen de leerlingen in aanraking met verschillende soorten
muziek en worden ze uitgedaagd om te luisteren en hier in beweging op te reageren.
Verschillende opdrachten en oefeningen worden snel afgewisseld, waardoor de leerlingen
geboeid blijven. Plezier en enthousiasme staat voorop!

Project		 Dierenritmes
Aanbieder		
Carola Loeve
Doelgroep 		
groep 3-4
Als inleiding wordt er bewogen op verschillende dierenliedjes en geluisterd naar klassieke
muziek. Samen komen we erachter dat er bij ieder dier een eigen ‘geluid’ of ‘ritme’ gemaakt
kan worden, wanneer je let op hoe het dier eruit ziet of beweegt.
Daarna leren de kinderen een liedje over fantasiedieren, gevolgd door het werken met ritmes
op dierennamen. Hier gaan ze luisteropdrachten en klapopdrachten mee doen. Uiteindelijk
wordt op deze ritmes doorontwikkeld en gaan de leerlingen ze uitvoeren op instrumenten en
er zelf een ritme mee componeren.

Waarom bevelen wij dit programma aan:

De lessen sluiten nauw aan bij de doorgaande leerlijn muziek. De leerlingen leren op een
speelse en toegankelijke manier ritmes herkennen en zelf te maken. Er wordt zelfs een begin
gemaakt net het leren van noten lezen. Er zit een mooie opbouw in de lessen die toewerkt
naar het componeren van een eigen ritme!

Project		 Blazersklas
Aanbieder 		
Koen & Marinka
Doelgroep 		
Groep 5-6-7
In vijf lessen leren de leerlingen in orkestvorm een instrument te bespelen. In de eerste les
krijgen de leerlingen een uitgebreide uitleg over de verschillende koperblaasinstrumenten.
Daarna mogen ze zelf het instrument kiezen waar ze de komende weken op gaan spelen.
De beginnende muzikanten krijgen spelenderwijs algemene kennis van muziektheorie.
Er worden noten en ritmes aangeleerd met uitleg hoe ze gespeeld moeten worden, de
belangrijkste begrippen uit de muziekwereld worden behalend én deze lessen bieden een

goede basistechniek voor het bespelen van een blaasinstrument. Tijdens de blazersklas
worden er vooral popnummers gespeeld.
De lessenreeks wordt na vijf lessen, na schooltijd, afgesloten met een spetterend slotconcert
in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging!

Waarom bevelen wij dit programma aan:

Een unieke ervaring waarbij je zelf een instrument kiest om te bespelen en samen met je
klas toewerkt naar een eindconcert met een echt orkest! Het is mogelijk dit programma te
organiseren in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging.

Project		 Blazerscarrousel
Aanbieder		
Rosie, Simone en Henk
Doelgroep 		
Groep 5-6
In deze reeks van 3 lessen komen er drie muziekdocenten op bezoek om de leerlingen kennis
te laten maken met houten- en koperen blaasinstrumenten. In de eerste les zal er een
demonstratie gegeven worden en kunnen de kinderen de instrumenten uitproberen. Hierna
kiezen de leerlingenonder leiding van de muziekdocent, zelf een instrument waarmee ze
in les 2 en 3 in opgesplitste groepen aan de slag gaan. Aan het einde van deze lessenreeks
sluiten de leerlingen gezamenlijk af.

Waarom bevelen wij dit programma aan:

De lessen worden gegeven door drie ervaren muziekdocenten die hun enthousiasme over
hun eigen instrument mooi weten over te dragen. De leerling krijgt de mogelijkheid om
zelf een instrument te kiezen waarin hij zich de twee volgende lessen kan verdiepen. Een
mooie (eerste) kennismaking met blaasinstrumenten. De muziekdocenten verwijzen na het
programma de enthousiaste leerlingen graag door naar de plaatselijke muziekvereniging.

Project 		
Aanbieder		
Doelgroep 		

Indianen
Muzirene
Groep 4 t/m 8

In de Indianen workshop maken de kinderen kennis met verschillende instrumenten,
bekende en onbekende. Ze gaan hier zelf mee aan de slag, leren een lied en zelf ritmes
maken. Er worden ritme steentjes versierd met indianen tekens. De workshop wordt
afgesloten met een eigen compositie van het lied.

Waarom bevelen wij dit programma aan:

In deze workshop worden de leerlingen uitgedaagd om goed samen te werken, naar elkaar
te luisteren en samen een lied te componeren. Ieders kwaliteiten komen naar boven en
worden uitgelicht. De leerlingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de
gezamenlijke compositie. Een muzikaal en leerzaam feestje. Daarnaast heeft Irene intensief
contact met een Oudste van de Algonquin-stam, die haar mooie liederen en de betekenis
hiervan heeft geleerd. Ook is zij betrokken bij deze lessen. Irene neemt ook Native
muziekinstrumenten mee.

Project 		
Aanbieder		
Doelgroep 		

Orkest in de klas
Muzirene
Groep 4 t/m 8

Spelen in een orkest is een fantastische ervaring. Om die reden is Irene workshops gaan
ontwikkelen waarbij kinderen deze ervaring in een notendop krijgen. In deze workshop gaan
jullie uit van een liedje. Ieder kind krijgt (als hij dat wil) een eigen instrument waarmee hij
deel uitmaakt van het orkest. Tijdens het oefenen krijgen de kinderen de kans om meerdere
instrumenten te spelen. Uiteindelijk vindt ieder een instrument voor de uitvoering en geven
ze een concertje.
De workshop heeft als extra dat hij de groep op een bijzondere wijze verbindt. Leerlingen
zetten SAMEN iets neer. Ieder heeft een eigen, belangrijke rol en is gelijkwaardig. Er wordt
naar elkaar geluisterd en leerlingen helpen elkaar, om op die manier een zo gaaf mogelijk
resultaat neer te zetten. En ieder kind doet mee op zijn eigen niveau vanuit zijn eigen
interesse. Kinderen die het willen, kunnen zichzelf uitdagen met lastige ritmes of zelfs een
melodielijn. Kinderen die genieten van een klank krijgen een instrument waarbij ze mooie
akkoorden kunnen neerzetten. Ook is er veel ruimte voor eigen inbreng van kinderen, dit
maakt dat ze uiteindelijk een heel eigen resultaat neerzetten! Leerkrachten mogen zeker ook
meedoen, zijn gewoon ook orkestlid op een schoolinstrument of (wanneer ze dit hebben) een
eigen instrument.

Waarom bevelen wij dit programma aan:

Muziekaanbieder Irene benoemt zelf al waarom het een waardevolle workshop is. Deze
workshop heeft vele aspecten, die ook nog eens mooi aansluiten bij de doorgaande leerlijn.

Project 		
Aanbieder		
Doelgroep 		

Bandworkshop in Xinix
Music’scool
Groep 7&8

Tijdens deze workshop kom je met jouw klas naar Xinix in Nieuwendijk. Hier staan vier
muzikanten voor je klaar. Samen voeren zij een nummer op, op het podium. Vervolgens gaan
de muziekanten met groepjes leerlingen aan de slag om dit zelfde nummer ook te kunnen
spelen. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende instrumenten: gitaar, drum, zang en
toetsen. Na de voorbereiding krijgen de leerlingen de kans het nummer gezamelijk op het
podium op te voeren. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat op het podium wil staan,
wordt het nummer een aantal keer opgevoerd.

Waarom bevelen wij dit programma aan:

Het is een unieke ervaring om een poppodium te bezoeken en hier ook nog eens met
muzikanten aan de slag te gaan. Ook krijgen de leerlingen goed te horen hoe verschillende
instrumenten los van elkaar en vervolgens gezamelijk klingen.Dit aanbod sluit goed aan bij
de belevingswereld van de doelgroep én op de doorgaande leerlijn Muziek.

Doelstellingen van het
Muziekmenu vanuit Muziek Wijzer
Altena
• Verdiepend en aanvullend, het is
geen vervanging van de reguliere
muzieklessen op de basisscholen
• Gericht op expressie, presentatie
en productie door het aanleren van
verschillende vaardigheden
• Leerlijn is gericht op vaardigheden,
kennis en houding te ontwikkelen die
de leerlingen nodig hebben om samen
en alleen muziek te maken, uit te
voeren, te begrijpen en te creëren
• Onderzoeken, creëren en reflecteren
zijn belangrijke pijlers

