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Spelenderwijs – docentenhandleiding 
 
 
Doelgroep: 

 Groep 1, 2,3 en 4 van het Primair Onderwijs 
 
Duur: 

  3 lessen per groep 
 
Lestijd:  

 45 min. voor groep 1 en 2 
 60 min voor groep 3 en 4 

 
Groepsgrootte: 

  1 klas 
 
Benodigde ruimte:  

 Eigen klaslokaal  
 
Benodigde materialen vanuit de school:  

 CD speler, 
 Digibord (ten minste 1 van de 3 lessen) 
 Eigen muziekinstrumenten voor zover aanwezig (de docenten van Markant 

nemen ook instrumenten mee) 
 
Voorbereiding leerkracht t.a.v. de lessen Spelenderwijs: 

 CD speler en Digibord klaarzetten 
 Eigen instrumenten klaarzetten 
 Kinderen in een kring zetten 
 Zelf aanwezig zijn 

 
Doelstelling: 

 Muziek zit al in ieder kind! In 3 lessen maken de kinderen op een speelse manier 
bewuster kennis met muziek. Als kader gebruiken wij de 5 domeinen uit de 
leerlijn muziek van het SLO: Zij leren naar muziek luisteren, erop te bewegen, te 
zingen, zelf muziek te maken en muziek te lezen en noteren. 

 Daarnaast krijgt de leerkracht meer inzicht in het geven van een muziekles 
vanuit de leerlijnen van het SLO en bieden de docenten hier ook extra hand 
vatten voor. 
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Globale leerinhoud in de 3 lessen: 
 

 Zingen: samen zingen en daarbij letten op ademhaling, houding en uitspraak. 
Een van de aan te leren liedjes is het “Hallo Lied”(dit lied komt iedere les terug) 

 Muziek maken met instrumenten: kinderen ervaren zo hoe het is om samen 
muziek te maken. Naast de school instrumenten gebruiken we hier ook 
boomwhackers, stokjes en kazoo’s 

 Bewegen op muziek: kinderen leren bewuster te luisteren naar de structuur van 
muziek zoals: klankkleur, ritme, toonhoogte en toonduur en hier rekening mee 
te houden 

 Luisteren naar muziek: via geluidsfragmenten en het luisteren naar elkaar leren 
zij een mening te vormen over wat zij horen 

 Lezen en noteren van muziek: de kinderen maken kennis met het notenbeeld en 
bijbehorend ritme met gebruik van een grafische notatie via het digibord. Zij 
zullen meer bewust worden van toonhoogte in combinatie met ritme en dat 
leren koppelen aan alledaagse dingen zoals het gebruik van ritme in woorden.  

 
Naslagwerk: 

 Coöperatief leren in muziek (auteur: Frits Evelein) 
 Dansspetters (auteur: Maria Speth) 
 Kijken naar Muziek (auteur: William Lach) 

 
Liedbundel: 

 Kleuterwijs 
 Eigenwijs 

 
Online: 

 Extra informatie, o.a. over leerlijnen en muziekmethodes is o.a. te vinden bij het 
LKCA: http://www.lkca.nl/disciplines/startpagina-alles-over-muziek/primair-
onderwijs/meer-muziek-in-de-klas/materiaal-van-het-lkca 

 www.muziekinschool.net 
 http://blog.eigenwijsdigitaal.nl/ 
 http://www.moetjedoen.nu/moetjedoen/pagina.asp?pagkey=58875 
 http://nevofoon.nl/?s=kleuterdans&post_type=product  
 

 
 
Dit muziekproject van Cultuurwijzer is bestemd voor leerlingen van groep 1-4 en wordt 
aangeboden binnen het cultuurmenu muziek. 
 
 
Cultuurwijzer (onderdeel van Gigant) 
Nieuwstraat 379, 7311 BR  Apeldoorn 
Tel. 055-521 39 67  |  055-521 93 55                  
a.fasen@gigant.nl 
www.cultuurwijzerapeldoorn.nl 
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