
DE MUZIKALE TOVERKETEL 

Methode voor groep 1-8 met themalessen die een doorgaande leerlijn 
vormen en waarin vakoverstijgend wordt gewerkt. 

Doelgroep 
De methode is bestemd voor groep 1 t/m 8. 

Samenstelling 
De Muzikale Toverketel is een wereld muziekmethode voor het digibord. De 

methode bestaat themalessen: alle lessen zijn in een context geplaatst en 

hebben het onderdeel ‘luisteren’ en ‘doen’. Daarnaast zijn er naast bestaande 

liedjes veel nieuwe liedjes zowel in het Nederlands als andere talen opgenomen. 
Kinderen maken kennis met verschillende culturen en de magie van muziek. 

Uitgangspunten en doelstellingen 
De keuze van de liedjes is erop gericht om de leerlingen een breed 

samengesteld liedrepertoire te leren. Er zijn traditionele en eigentijdse liedjes 

en liedjes in verschillende talen en uit verschillende culturen. De methode ‘De 

Muzikale Toverketel’ maakt kinderen spelenderwijs vertrouwd met onze 

multiculturele samenleving en haar rijkdom aan kunst en cultuur. Het geeft 

kinderen de kans zich op emotioneel, sociaal en creatief gebied te ontwikkelen. 

‘De Muzikale Toverketel’ leert de kinderen op een systematische manier de taal 
van muziek te begrijpen. 

Kerndoelen 
De methode levert een bijdrage aan kerndoel 54. 

Inhoud 

Onderdeel luisteren en liedjes: 
Het accent ligt op de magie van muziek. Kennismaken met alles wat 

verschillende soorten muziek te bieden heeft. De verzameling bevat een variatie 

aan liedjes die allemaal een eigen begeleiding hebben: van country tot hiphop en 

van jazz tot kamermuziek. Alle liedjes hebben een kant en klare begeleiding, een 



genoteerde muziekpartij eventueel voor de leerkracht en een meezingversie 

(karaoke). Op het digibord wordt de tekst, het complete luistervoorbeeld (met 
alle coupletten), en de meezingversie (karaoke) gepresenteerd. 

Onderdeel luisteren en doen:  
Het accent ligt op de vakdiscipline muziek. Sommige lessen hebben ook een 

dans of bewegen op muziek. Per les komen meerdere activiteiten aan bod, die te 
maken hebben met zingen, luisteren, spelen en bewegen. 

Quiz  
Voor groep 7-8 is er over de thematische luisterlessen een quiz aanwezig (spel)! 

Competenties/vaardigheden 

• kijken en luisteren naar (receptief) 

• creëren/produceren en presenteren 

Tijdsinvestering 
Voor de methode ‘De Muzikale Toverketel’ geldt het volgende: per les wordt in 

het meegeleverde informatieboekje de benodigde tijd aangegeven. Alle lessen 

hebben een vaste opbouw van inleiding, kern en afsluiting. De lessen vergen 
weinig voorbereidingstijd. 

Ondersteuning leraar 
Bij deze digibord methode wordt de didactiek ook digitaal geïntroduceerd bij de 

kinderen. Muzikale acties van de leerkracht zijn daardoor steeds minder nodig. 

De leraar basisonderwijs krijgt hiermee een andere rol in het muziekonderwijs 

op de basisschool: hij faciliteert, organiseert, coacht de kinderen. Iedere niet-
gespecialiseerde leerkracht kan de lessen geven.   

Benodigdheden/Materiaal 
Digibord en computer met up-date versie van Adobe flashplayer. 

Overige informatie 
‘De Muzikale Toverketel’ is digitaal beschikbaar via een licensie systeem voor 
scholen.  


