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CRITERIA	SLO	
LESSEN	

LUISTEREN	 BETEKENISVOLLE	
THEMA’S	

ZINGEN	 MUZIEK	MAKEN-
DOEN	

BEWEGEN	 MUZIEK	IN	
RELATIE	EN	
CONTEXT	

MUZIEK	
VASTLEGGEN	

BALLET	VOOR	VOGELS	1-2-3-4	 X	 X	 	 	 X	 X	 	
BRAINBOX	BACH		
5-6-7-8	

X	 X	 	 	 	 X	 	

BREAK	THE	DANCE		
(5-6)7-8	

X	 X	 	 	 X	 X	 	

CARNAVAL	DER	DIEREN	5-6	 X	 X	 X	 X	 	 X	 X	
CARNAVAL	IN	DE	DIERENTUIN	
1-2-3-4	

X	 X	 X	 X	 	 X	 X	

CARNAVAL	IN	BRAZILIË		
5-6-7-8	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

CHOPIN	BIJ	KAARSLICHT	7-8	 X	 X	 	 	 	 X	 	
DE	BALLETVOGELS	5-6	 X	 X	 	 	 X	 X	 	
DE	BLUES	7-8	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	
DE	PIANO	3-4-5-6	 X	 	 	 X	 	 X	 X	
DE	RUSSISCHE	ROMANTIEK	7-8	 X	 X	 	 X	 	 X	 	
DUURZAAMHEID	RAPPEN	
MAAK	EEN	CLIP	BOVENBOUW	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

DUURZAAMHEID	IN	RAP	EN	
ROER	RECYCLEN	MIDDEN	EN	
ONDERBOUW	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

FEESTEN,	RITUELEN	EN	
MUZIEK	MIDDENBOUW	

X	 X	 X	 X	 	 X	 	

FEEST	IN	DECEMBER	1-2	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
GEEN	RUSTIGE	KERST	MIDDEN	
EN	BOVEN	BOUW	

X	 X	 X	 X	 	 X	 	

GOSPELS	EN	NEGRO-
SPIRITUALS	7-8	

X	 X	 X	 X	 	 X	 	

HET	WONDERKIND	MOZART		
5-6-7-8	

X	 X	 	 	 	 X	 	

KLEUREN	EN	MUZIEK	3-4	 X	 X	 x	 x	 x	 x	 	
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MUZIEK	EN	GRIEZELEN:	
HALLOWEEN	BOVENBOUW	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

LIEDJES	UIT	VERRE	LANDEN:	
AFRIKA	SENEGAL	7-8	

X	 X	 X	 X	 	 X	 	

LIEDJES	UIT	VERRE	LANDEN:	
ARGENTINIË	5-6	

X	 X	 X	 X	 	 X	 	

LIEDJES	UIT	VERRE	LANDEN:	
ISRAËL	EN	PALESTINA	5-6	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

LIEDJES	UIT	ANDERE	LANDEN:	
SPANJE	5-6	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

LIEDJES	UIT	ANDERE	LANDEN:	
GRIEKENLAND	7-8	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

LIEDJES	UIT	VERRE	LANDEN:	
NIEUW	ZEELAND	3-4	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

LIEDJES	UIT	VERRE	LANDEN:	
AFRIKA	KENIA	7-8	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

MET	EEN	TROM	DE	WERELD	
OM	3	TM	8	

X	 X	 	 X	 X	 X	 	
	

MINDER	BEKENDE	
SNAARINSTRUMENTEN	7-8	

X	 X	 	 	 	 X	 	

MUZIEK	DOE	JE!	5-6-7-8	 X	 	 X	 X	 X	 X	 X	
MUZIEK	EN	TEKENFILM	1-2-3-4	 X	 X	 	 	 X	 X	 	
MUZIEK	EN	BEELD	5-6	 X	 X	 	 	 X	 X	 X	
MUZIEK	IN	DE	
MIDDELEEUWEN	5-6-7-8	

X	 X	 	 	 	 X	 	

MUZIEK	IN	DE	OUDHEID	5-6-7-
8	

X	 X	 	 	 	 X	 	

ROMANTISCHE	LIEDJES	EN	
SIONGER	SONGWRITERS	5-6	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 	

SINT	WIL	EEN	NIEUWE	JAS	3-4	 X	 X	 X	 X	 	 X	 	
SPARTA”S	GOT	TALENT	7-8	 X	 X	 	 	 X	 X	 	
SPEEL	TEL	KLAP	JE	MEE	1-2-3-4	 X	 	 X	 X	 X	 X	 	
TANGO:	DE	MUZIEK	EN	DE	
DANS	7-8	

X	 X	 	 	 X	 X	 	
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VRIENDEN	SPELEN	SAMEN	1-2	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
WAT	IS	EEN	
SYMFONIEORKEST?	7-8	

X	 X	 	 	 	 X	 	

WAT	IS	IMPRESSIONISME?	7-8	 X	 X	 	 	 	 X	 	
WAT	IS	EEN	ORKEST?	5-6	 X	 X	 	 	 	 X	 	
ZINGEN	MET	GROEP	1-2-3-4	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
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GROEPEN																
ONDERVERDELING	
LESSEN	

1-2	 3-4	 5-6	 7-8	

MUZIEK	EN	ANDERE	
THEMA’S	

BALLET	VOOR	VOGELS	 BALLET	VOOR	VOGELS	 DE	BALLETVOGELS	 BREAK	THE	DANCE	

	 DUURZAAMHEID:IN	RAP	EN	
ROER	(ONDERBOUW)	

DUURZAAMHEID	EN	
RECYCLEN	WE	RAPPEN	EN	
ROEREN	ONS:	MIDDENBOUW	

DUURZAAMHEID	EN	RECYCLEN	
WE	RAPPEN	EN	ROEREN	ONS:	
MIDDENBOUW	

DUURZAAMHEID	EN	RECYCLEN	
WE	RAPPEN	EN	ROEREN	ONS:	
BOVENBOUW	

	 	 FEESTEN	EN	RITUELEN	 MUZIEK	&	GRIEZELEN	
(HALLOWEEN)	

	

	 FEEST	IN	DECEMBER	 SINT	WIL	EEN	NIEUWE	JAS	 GEEN	RUSTIGE	KERST	 GEEN	RUSTIGE	KERST	

DE	GROTE	COMPONISTEN	 CARNAVAL	IN	DE	DIERENTUIN	 CARNAVAL	IN	DE	DIERENTUIN	 CARNAVAL	DER	DIEREN	 	

	 	 	 HET	WONDERKIND	MOZART	 HET	WONDERKIND	MOZART	

	 	 KLEUREN	EN	MUZIEK	 	 WAT	IS	IMPRESSIONISME?	

	 	 	 BRAINBOX	BACH	 BRAINBOX	BACH	

	 	 	 CHOPIN	BIJ	KAARSLICHT		 DE	RUSSISCHE	ROMANTIEK	

MUZIEK	VAN	DE	WERELD	 	 MET	EEN	TROM	DE	WERELD	
OM	

MET	EEN	TROM	DE	WERELD	OM	 MET	EEN	TROM	DE	WERELD	
OM	

	 	 	 CARNAVAL	IN	BRAZILIË	 CARNAVAL	IN	BRAZILIË	

	 	 	 	 MINDER	BEKENDE	
SNAARINSTRUMENTEN	

	 	 	 	 DE	BLUES	

	 	 	 	 GOSPELS	EN	NEGRO	
SPIRITUALS	

	 	 	 	 DE	TANGO:	DE	MUZIEK	EN	DE	
DANS	

MUZIEK	IS	LEUK	 SPEEL	TEL	EN	KLAP	JE	MEE?	 SPEEL	TEL	EN	KLAP	JE	MEE?	 MUZIEK	DOE	JE!	 MUZIEK	DOE	JE!	

	 DE	BLOKFLUIT	DIE	OP	REIS	
GING	

DE	PIANO		 WAT	IS	EEN	ORKEST?	 WAT	IS	EEN	SYMFONIEORKEST?	

	 VIENDEN	SPELEN	SAMEN	 	 ROMANTISCHE	LIEDJES	&	
SINGER	SONGWRITERS	

RAPPEN	MET	JE	VRIENDEN	
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ZINGEN	 SAMEN	ZINGEN	IN	GROEP	1-2	 LIEDJES	UIT	VERRE	LANDEN:	
NIEUW	ZEELAND	

LIEDJES	UIT	VERRE	LANDEN:	
ARGENTINIË-KENIA-	ISRAËL	ETC.	

LIEDJES	UIT	VERRE	LANDEN:	
SENEGAL-GRIEKENLAND	

MUZIEK	UIT	VROEGER	
TIJDEN	

	 	 MUZIEK	MAKEN	IN	DE	
MIDDELEEUWEN	

MUZIEK	MAKEN	IN	DE	
MIDDELEEUWEN	

	 	 	 MUZIEK	IN	DE	OUDHEID	 MUZIEK	IN	DE	OUDHEID	

	 	 	 	 SPARTA’S	GOT	TALENT	

Bij	elke	les	wordt	apart	informatie	geleverd:	Samenvatting	–	Duur	van	de	les	–	Benodigdheden	-		Competenties	die	aan	bod	komen.
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B E T E K E N I S V O L L E   O N D E R W E R P E N   E N   T H E M A ' S 
 

     Groep 1-2 

• Muzikale verkenning van onderwerpen uit de directe omgeving van de kleuters. 
Bijvoorbeeld: de omgeving (in de klas, in het huis), knuffels, beren, optocht, muziek in de straat, het weer, kabouters en reuzen, sprookjes, feesten, het verkeer, 
Sinterklaas en Kerst, dieren, seizoenen, andere culturen. Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend en luisterend verkend. 

 

       Groep  3-4 

• Muzikale verkenning van onderwerpen uit de ruimere omgeving van de kinderen. 
Onderwerpen uit groep 1 en 2 komen soms weer aan de orde op een hoger niveau. 
Nieuwe onderwerpen zijn bijvoorbeeld: onze wijk of in het dorp, andere culturen, heksen en tovenaars, fantasie, dieren, op reis met de trein of vliegtuig, avonturen, 
drummen.  
Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend, noterend en luisterend verkend. Leren kennen nieuwe begrippen. 

 

• Groep 5-6 

• Muzikale verkenning van onderwerpen uit de veranderende belangstellingswereld van de kinderen. 
Onderwerpen uit de vorige groepen komen weer aan de orde, maar de kinderen ervaren veel nieuwe elementen waar muziek een specifieke rol vervult: verre landen, 
feesten, muziek uit verre landen, kleding, cowboys, kermis, ridders en jonkvrouwen, varen, insecten, ruzie, markt, kinderen uit andere culturen 
Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend, noterend en luisterend verkend. Gebruik Youtube en Spotify. Leren kennen nieuwe begrippen. 

 

•    Groep  7-8 

• Muziek is voor kinderen overal aanwezig. Via de media komen ze met veel verschillende soorten muziek in aanraking.  
• De Muzikale Toverketel sluit daarbij aan, maar geeft ook een verdieping in de muzikale beleving van de kinderen. 

Onderwerpen uit de lagere groepen komen vaak weer aan de orde, maar ook nieuwe muziekthema's als carnaval, de eindmusical, filmmuziek, rap en liefde, oorlog en 
vrede, morgen en avond, verdriet, muziek op de computer, whatsapp, instagram en Facebook, natuur en milieu, liefde.  

• Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend en luisterend verkend. 
• (eventueel noterend) Gebruik Youtube en Spotify. Leren kennen nieuwe begrippen. 
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L U I S T E R E N 
 
     Groep  1-2 

• muziek afkomstig uit verschillende stijlperioden en culturen 
• de muziek is eenduidig en duidelijk van karakter 
• de muziek is helder en eenvoudig van structuur. Gebruik Youtube 

 
       Groep  3-4 

• muziek, afkomstig uit verschillende stijlperioden en culturen, in wisselende fragmenten verbonden met het thema of onderwerp 
• de muziek is eenduidig en duidelijk van karakter 
• de muziek draagt meerdere betekenissen 
• de muziek is helder en eenvoudig van structuur 
• de muziek kent meerdere herhalingen en afwisselingen. Gebruik Youtube 
•  

 
• Groep 5-6 
• muziek, afkomstig uit verschillende stijlperioden en culturen, in korte maar ook langere fragmenten (twee á drie minuten), verbonden met het thema of 

onderwerp 
• de muziek kent meerdere betekenissen of ontwikkelingen 
• naast vormprincipes (herhaling, contrast en variatie) komen ook vormeenheden (motief, thema, muzikale zinnen) aan de orde Gebruik Youtube en 

Spotify. 
•  

 
•    Groep  7-8 

muziek, afkomstig uit verschillende stijlperioden en culturen; in langere fragmenten (tot circa vier minuten), verbonden met het thema of onderwerp 
• de muziek draagt meerdere betekenissen en/of ontwikkelingen in zich 
• naast vormprincipes (herhaling, contrast en variatie) komen ook vormeenheden (motief, thema, muzikale zinnen) en compositievormen (zoals canon 

en variatievormen) aan de orde Gebruik Youtube en Spotify. 
•  
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Z I N G E N 
 
     Groep  1-2 

• eenstemmige, korte en ritmisch eenvoudige liedjes, verbonden met het thema of onderwerp 
• liedjes in het toongebied b – b’ 
• eenvoudige structuren met veel herhalingen in de tekst en de melodie, meeklappen en bewegen 

 
       Groep  3-4 

• eenstemmige, korte en ritmisch eenvoudige liedjes, verbonden met het thema of onderwerp 
• liedjes in het toongebied c’ – c’’ in verschillende maatsoorten 
• eenvoudige structuren met herhalingen en afwisselingen in de tekst en de melodie 
• gezongen met begeleiding van het filmpje in de les 
• aandacht voor articulatie en zuiverheid, meespelen op ritme instrumenten 

 
• Groep 5-6 

• eenstemmige en meerstemmige liederen (canons), couplet-refrein liederen die verbonden worden met het thema of onderwerp 
• liedjes in het toongebied c’ – d’’ 
• afkomstig uit de eigen en andere culturen, zingen in andere taal 
• ritmisch gecompliceerder en muzikaal uitdagender en meespelen op ritme instrumenten 
• complexere structuren met herhalingen, contrasten en variaties in tekst en melodie 
• gezongen met begeleiding van het filmpje in de les en aandacht voor zuiverheid 

 
•    Groep  7-8 

• eenstemmige en meerstemmige liederen (canons), couplet-refrein liederen, liederen die verbonden worden met het thema of onderwerp 
• liedjes in het toongebied a – f’’ 
• afkomstig uit de eigen maar ook uit andere culturen, taalgebieden en muzikale stijlen 
• ritmisch gecompliceerder en muzikaal uitdagender, langere, complexe structuren met herhalingen, contrasten en variaties in tekst en melodie 
• gezongen met begeleiding van een ‘meezing filmpje’ 
• aandacht voor articulatie, dynamische verschillen, zuiverheid en voordracht en meespelen op instrumenten 
•  
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M U Z I E K   M A K E N 
 

     Groep 1-2 
• korte klankbeelden spelen van betekenisvolle situaties 
• de maat spelen bij liedjes 
• spelen van tegenstellingen: herhalen van ‘grooves’ 

hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam 
• experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden 

 
 

       Groep  3-4 
• klankbeelden ontwerpen en spelen van betekenisvolle situaties met stiltemomenten 
• de maat en het ritme spelen bij liedjes 
• spelen van tegenstellingen: contrasten en herhalingen 

hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam 
• experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden 

 

• Groep 5-6 
• klankbeelden ontwerpen en spelen van betekenisvolle situaties met stiltemomenten en een bepaalde ontwikkeling 
• de maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen spelen bij liedjes 
• spelen van tegenstellingen: hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam 
• experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden die passen bij het instrument 
• speelstukjes ontwerpen en spelen met: 
o vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
o vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
o vormtechnieken (echo, imitatie, intro en interlude) 
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•    Groep  7-8 
• klankbeelden van betekenisvolle situaties met stiltemomenten, een bepaalde ontwikkeling en herhalingen 
• de maat, het ritme en eenvoudige ritmische ‘grooves’ spelen bij liedjes ook als begeleiding 
• spelen van tegenstellingen en overgangen: hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam 
• experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden die passen bij het instrument 
• speelstukjes ontwerpen en spelen waarin centraal staan: 
o vormprincipes (herhalingen, contrasten, variaties) 
o vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
o vormtechnieken (echo, imitatie, intro, improviseren en interlude) 

• eenvoudige grafisch of traditioneel genoteerde speelstukjes 
• begeleidingen maken bij zelf gemaakte rapteksten 
•  

 
B E W E G E N 
 
     Groep  1-2 

 

• bewegen bij - of naar aanleiding van (dans- en speel)liederen 
• met bewegingen uitbeelden van de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij het luisteren naar muziek 
• reageren op klankkleur 

 
       Groep  3-4 

• bewegen bij - of naar aanleiding van (dans- en speel)liederen 
• met bewegingen uitbeelden van de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij het luisteren naar muziek 
• met bewegingen de vorm van liederen of muziekfragmenten weergeven 
• reageren op klankkleur 

 
• Groep 5-6 
• bewegen bij - of naar aanleiding van (dans-)liederen 
• met bewegingen uitbeelden van de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij het luisteren naar muziek 
• bewegen op: 
o vormprincipes 
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(herhalingen, contrasten) 
o vormeenheden 

(motieven, thema's, muzikale zinnen) 
o vormtechnieken 

(echo, imitatie) in liederen of muziekfragmenten 
o reageren op klankkleur 

 
•    Groep  7-8 

• bewegen bij - of naar aanleiding van (dans-)liederen en populaire ‘dance’ grooves 
• met bewegingen uitbeelden van de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij het luisteren naar muziek 
• bewegen op: 
o vormprincipes (herhalingen, contrasten, variaties) 
o vormeenheden (motieven, thema's, muzikale zinnen) 
o vormtechnieken (echo, imitatie) in liederen of muziekfragmenten 
o reageren op klankkleur 

 
 

M U Z I E K   V A S T L E G G E N  

Dit vaste onderdeel van de SLO is veelal gebaseerd op de West Europese muziektraditie en aangezien dat maar één van de vele mogelijke tradities komt dit 
onderwerp minder aan bod. Werken met grafische tekens om klanken weer te geven is wel een onderdeel van de leerlijn De Muzikale Toverketel. 

We leven in een globale samenleving waarin de West Europese traditie zichtbaar niet meer de enige traditie is waarop wij ons zouden moeten richten in het 
muziek en cultuuronderwijs. En aangezien notatie iets is wat typisch is voor de West Europese muziektraditie maar geenszins iets is voor de vele andere 
tradities richt de methode zich weinig op het lezen en noteren van Westerse muziek. Uiteraard is het aan elke leerkracht zelf in hoeverre zij/hij wel aandacht 
wil schenken aan de notatie van muziek. De notatie van bijvoorbeeld Turkse muziek werkt op een andere manier en gaat uit van een ander toonsysteem 
(Maqam). Notatie in de West Europese muziektraditie sluit bij die muziek niet aan. Dat geldt zo mogelijk voor andere stijlen nog meer daar die niet werken met 
notatie maar meer auditief zijn ingesteld. 

Muzieknotatie is een optioneel onderdeel en kan zinvol worden ingezet in een specifieke klas met kinderen die meer interesse tonen in muziek en graag een 
muziekinstrument willen leren bespelen. Zij zullen daarvoor op een gegeven moment wel het muziek notatiesysteem gaan aanleren. Er zijn overigens ook in 
de West Europese muziek systemen zoals de Suzuki methode, waar zonder muzieknotatie wordt gewerkt. 
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Ook bij popmuziek gaat het meestal niet over de notatie maar over het spelen, luisteren!! en reageren op elkaar en bovenal het improviseren. (zie groep 7-8 
Muziek Maken) 

Het fenomeen van de DJ werkt helemaal anders en hij gaat uit van het gebruik van kant en klare muziekelementen en delen die hij soms zelf vervaardigd 
maar ook gewoon ‘knipt’ uit de muziek van anderen. Deze worden dan aaneengesmeed, gemixt, tot een nieuw geheel. Er komt geen geschreven noot aan te 
pas! Op apps als Musicmaker kun je zelf aan de slag. 

M U Z I E K   IN RELATIE EN CONTEXT 
 
De leerlijn van De Muzikale Toverketel is steeds vakoverstijgend om de relatie tussen muziek, cultuur, de maatschappij, het individu, de gemeenschap beter 
vorm te geven. 
Kinderen leren op deze manier verbanden zien die er in hun leefwereld zijn. 
De lessen gaan over wat ons bindt meer dan over waarin wij verschillen. 
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Samenvatting van de les TANGO: De muziek en de dans 7-8 

In deze les leren de kinderen van alles over de Tango! Waar komt de tango vandaag en hoe klinkt hij. Welke instrumenten zijn belangrijk voor de tango. De 
historie wordt uitgelegd en ze kunnen zien hoe er gedanst wordt, nu en in vroeger tijden. Ze maken onderweg opdrachten die gaan over het land, 
Argentinië, en gaan op zoek naar de namen van de andere landen op het Zuid- Amerikaanse continent. Er mag ook meegedanst worden 
 
Benodigdheden voor de les 

Digibord met goede internet connectie. 
Genoeg ruimte om eventueel te dansen. Een wereldbol of kaart om te laten zien waar Argentinië ligt. 
 
Competenties die aan bod komen 

Luisteren: 
-Leren luisteren naar muziek in een andere context. 
-Leren over andere stijlen muziek 

-Kennis maken met onbekende instrumenten, ook hoe ze klinken. 
Deze les is vakoverstijgend en bevat tevens kerndoelen voor het vak wereldoriëntatie. Bij deze les zit ook een quiz om na afloop te doen. 
 
Duur van de les 
Afhankelijk van hoe de leerkracht de tijd neemt voor de bypass opdrachten 30 minuten of langer. 
Het is mogelijk bij deze les een musicus in de klas aan te vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© De Muzikale Toverketel 
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Samenvatting van de les: Muziek doe je 5-6 en 7-8 

In de ze les leren de kinderen wat het woord muziek allemaal inhoudt. Er wordt uitgelegd wat o.a. de bouwstenen van muziek zijn. Die onderdelen 
worden afzonderlijk bekeken, beluisterd en ze zien wat je er mee kunt doen. Door te kijken naar andere kinderen die muziek ‘doen’ worden kinderen 
zich bewust van wat voor henzelf mogelijk is op dit gebied. Muziek is er voor iedereen en het gaat om de belevenis. Je hoeft er niets speciaals voor 
te kunnen. 
Er zitten klap en stampopdrachtjes in of met elkaar iets zingen. Bodypercussie wordt voorgedaan en daar kun je zelf natuurlijk van alles mee doen. 
Het verhaal is in beide lessen hetzelfde maar de manier waarop het verteld wordt is aangepast en ingekort voor groep 5-6. 
 
Benodigdheden voor de les 
Digibord	met	goede	internet	connectie. 
Alle slaginstrumenten en trommels die de school heeft om uit te delen voor de ritmespelletjes. 
 
Competenties die aan bod komen 
Muziek	spelen: 
-Instrumenten leren kennen en hoe je erop moet spelen. 
-Leren hoe je je lichaam kunt gebruiken als muziekinstrument 

-Wat is ritme? 
-Bewegen. 
-Ervaren om samen iets op te bouwen, een ritme. 
-Hoe zien noten eruit? 

-Voordoen en nadoen. Muziek luisteren: 
-Aandachtig luisteren om na te kunnen doen. Over muziek leren: 
-Wat zijn de onderdelen waaruit muziek is opgebouwd? 
 
Duur van de les 

Ca. 1 uur maar de les kan prima worden opgesplitst in twee delen van 30 minuten. 

Het hangt ervan af hoeveel van de opdrachten worden gedaan hoelang uiteindelijk de les is. 
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Samenvatting van de les: Speel en tel en klap je mee? 3-4 

In de ze les gaan de kinderen zelf aan het ‘werk’. Ze leren ritmes klappen, stampen, op instrumentjes van school spelen en ze kijken hoe ze van hun 
eigen lichaam ook een instrument kunnen maken. Er staan allemaal leuke klap, speel en tel mee opdrachtjes in deze les. Je kunt er ook nog van alles 
zelf mee doen door bijvoorbeeld een tel te vervangen door iets anders, een woord…. of een knipoog, een sprong. Alles mag en kan. 
 

Benodigdheden voor de les 
Digibord met goede internet connectie. 
Alle slaginstrumenten en trommels die de school heeft om uit te delen voor de ritmespelletjes. 
 
Competenties die aan bod komen 
Muziek spelen: 

-Instrumenten leren kennen en hoe je erop moet spelen. 
-Leren hoe je je lichaam kunt gebruiken als muziekinstrument 
-Wat is ritme? 

-Bewegen. 

-Ervaren om samen iets op te bouwen, een ritme. 
-Hoe zien noten eruit? 

-Voordoen en nadoen. 
 
Duur van de les 

Ca. 30 minuten als je geen variaties of spelletjes en alles maar 1x doet maar je kunt het veel langer maken door zelf allerlei variaties aan te 
brengen. Alle muziekspelletjes kun je vaker herhalen en kleine variaties aanbrengen. 
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Samenvatting van de les: Ballet voor vogels 3-4 en De balletvogels 5-6 

In de ze les maken de kinderen kennis met de muziek waarop gedanst wordt. We beginnen met een sprookje, Het 
Zwanenmeer, waarop muziek en een ballet is gemaakt en vervolgens gaan we naar de dag van vandaag en zien en horen de kinderen de muziek 
bij ‘So you think you can dance”. Kennismaken met dans van toen en nu. Bij de les voor 5 - 6 is er meer informatie over de componist, de muziek en 
wordt het verhaal iets anders verteld. 
 
Benodigdheden voor de les 
Digibord met goede internet connectie. 
Papier en kleurpotloden om te tekenen. Schaartjes eventueel en knip en plak spllen. 
 
Competenties die aan bod komen 
Luisteren: 
-Leren luisteren naar muziek en kijken of de beelden erbij passen. 
-Praten met de kinderen over zaken als elkaar lief vinden, vrienden worden en blijven. Filosofie voor de kleintjes. 
-Knutselen, plakken en versieren. 

-Dansen met elkaar of solo. 

Deze les is vakoverstijgend en bevat tevens kerndoelen voor het vak levensbeschouwing en handvaardigheid. 
 
Duur van de les 

Ca. 1 uur maar de les kan prima worden opgesplitst in twee delen van 30 minuten. Het wordt in het midden aangegeven. 
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