
 
 
 
 
 

 
Overzicht onderwijsdoelen en praktijkvoorbeelden muziek 

 
Hieronder biedt de PBD van OVSG u een overzicht van onderwijsdoelen waar u extra kan op inzetten in tijden van afstandsonderwijs. Daarnaast bieden we u 
concrete voorbeelden van oefeningen die leerlingen van thuis uit kunnen doen om aan deze doelen te werken. 

 

INDIVIDUELE GEDREVENHEID TONEN 

1e graad 2e graad 3e graad 

Leerlingen bouwen intrinsieke betrokkenheid 
op: aandacht, motivatie, nieuwsgierigheid, 
verwondering, waarneming en authentieke 
beleving 

Leerlingen breiden de eigen waarnemings-, 
belevings- en verbeeldingswereld uit 

Leerlingen breiden de eigen waarnemings-, 
belevings- en verbeeldingswereld uit met het 
oog op de ontwikkeling van een eigen artistieke 
persoonlijkheid 

De leerlingen maken samen een muzikale playlist. 
Iedere leerling mag een liedje posten en erbij 
vertellen waarom hij/zij dit een mooi liedje vindt. 
De medeleerlingen beluisteren het liedje, kunnen 
dit liken en suggesties doen.  
 
Vraag aan de leerlingen zowel binnen als buiten 
(als dat mogelijk is) verrassende/vreemde 
geluiden te ontdekken. Vraag hen dit mondeling 
te beschrijven. Zij kunnen deze eventueel 
opnemen met hun telefoon en doorsturen naar 
jou en/of de medeleerlingen. De inzendingen kan 
je verzamelen. 
 
 

Dezelfde oefeningen als bij de eerste graad, maar 
aangepast aan de doelgroep (met uitzondering van 
de BINGO). 
 
Stel een kettingbrief op met een letter en een 
opdracht naar leerling 1. Deze leerling zoekt een 
muziekstuk dat begint met de aangegeven letter. 
Deze leerling beluistert het muziekstuk en maakt 
daarna een mailtje klaar met een korte beschrijving 
van de luisterervaring. Daarna stuurt deze leerling 
dit bericht door naar de volgende leerling (tip: 
maak een overzicht met een volgorde van wie naar 
wie stuurt om ervoor te zorgen dat alle leerlingen 
deelnemen aan de opdracht. Vraag om jou steeds 
in cc te zetten zodat je de voortgang kan 
opvolgen). De leerling die het muziekstuk 

Dezelfde oefeningen als bij de eerste graad, maar 
aangepast aan de doelgroep (met uitzondering 
van de BINGO). Vooral aandacht voor het 
beluisteren en het herkennen. 
 
Leerlingen gaan op zoek naar 
muziekgroepen/ensembles waar ze graag als 
muzikant/zanger deel van zouden uitmaken. Ze 
maken een videoboodschap waarin ze een 
auditiefragment plaatsen en uitleggen waarom ze 
graag in dit specifieke muziekgezelschap actief 
zouden zijn. Indien je deze opdracht in een 
gesloten groep aanbiedt op de sociale media 
kunnen andere leerlingen dit liken of zelf 
aansluiten en ook een auditiefragment insturen 
voor hetzelfde muziekgezelschap. 
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Laat je leerlingen zelf een instrument ‘maken’ 
met materiaal dat ze thuis vinden. 
De leerlingen maken er een foto van en sturen 
deze, indien mogelijk, door naar jou. 
 
Stuur foto’s door naar de leerlingen van 
verschillende  instrumenten. Je kan er ook voor 
kiezen om bij elk instrument een geluidsopname 
of een klein muziekfragment toe te voegen. 
De leerlingen mogen hun voorkeur doorgeven 
door middel van een cijfer of dergelijke. 
Eventueel kunnen ze ook verwoorden/tekenen 
waarom ze dit mooi vinden. 
Je kan in het voorbeeld zoals beschreven 
hierboven het instrument ook vervangen door 
een aantal ‘samenspelgroepen’ en hiermee 
dezelfde oefening doen. 
 
Je kan ook ‘spelletjes’ bezorgen. Laat 
bijvoorbeeld 5 instrumenten (met foto) zien, laat 
daarna een geluidsfragment horen en vervolgens 
vraag je de leerlingen aan te geven welke 
fragmenten bij welke instrument horen. 
Diezelfde oefening kan ook louter visueel. Welk 
instrument is dit? 
 
Je kan ritmische patronen 
klappen/opnemen/doorsturen. De leerlingen 
doen deze na. Dezelfde oefening kan met 
melodische patronen. 
 
 

beluistert, omschrijft hoe hij/zij dit muziekstuk 
ervaren heeft en geeft steeds een nieuwe letter 
mee in de kettingmail 
 
 
Luisterles ‘Tweelingen’: Bied de leerlingen 
wekelijks een link naar twee versies van hetzelfde 
liedje. In een korte vragenlijst peil je naar de 
voorkeur van de leerlingen. Door de vragenlijst te 
overlopen worden de twee voorbeelden met 
elkaar vergeleken. 
De vragenlijst: 

1. Titel van het lied 
2. Band/componist/uitvoering 
3. Benoem 3 dingen die je leuk vindt aan 

versie A en 3 dingen die je leuk vindt aan 
versie B. 

4. Benoem 3 dingen die je niet leuk vindt aan 
versie A en 3 dingen die je niet leuk vindt 
aan versie B. 

Voorbeelden: 
Come Together:  
The Beatles - Godsmack  
I get a kick out of you:  
Sinatra live – Jamie Cullum live 
Over the rainbow: Judy Garland – Eva Cassidy 
I’m a believer:  
Monkees – Smashmouth 
Knocking on heaven’s door: 
Guns and Roses – Bob Dylan 
Wicked game: 
Chris Isaak – Theory of a Deadman 
Zombie: 

 
 
 
 
 
Luisterles ‘Ik kies voor…’: Bied de leerlingen 
wekelijks een link naar twee versies van hetzelfde 
liedje. In een korte vragenlijst peil je naar de 
voorkeur van de leerlingen. Door de vragenlijst te 
overlopen worden de twee voorbeelden met 
elkaar vergeleken. 
De vragenlijst: 

1. Titel van het lied 
2. Band/componist/uitvoering 
3. Benoem 3 dingen die je leuk vindt aan 

versie A en 3 dingen die je leuk vindt aan 
versie B. 

4. Benoem 3 dingen die je niet leuk vindt 
versie A en 3 dingen die je niet leuk vindt 
aan versie B. 

5. Heb je dit lied/muziekstuk ooit eerder 
gehoord? Zo ja, in welke context? 

6. Noem 3 instrumenten die je duidelijk 
herkend hebt tijdens het luisteren. 

7. Welke versie geniet je voorkeur? Leg uit 
waarom. 

Voorbeelden: 
Come Together:  
The Beatles - Godsmack  
I get a kick out of you:  
Sinatra live – Jamie Cullum live 
Over the rainbow: Judy Garland – Eva Cassidy 
I’m a believer:  
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BINGO (zie bijlage onderaan): probeer elke week 
een BINGO te voltooien. De leerlingen brengen 
hun BINGO terug mee naar de klas wanneer de 
lessen herstarten om met hun klasgenootjes te 
delen wat ze gedaan hebben. De leerlingen 
noteren op de BINGO welk lied ze gezongen 
hebben of wat ze beluisterd hebben.  

Cranberries – Bad Wolves 
… 
(YouTube-links).  
 
 

Monkees – Smashmouth 
Knocking on heaven’s door: 
Guns and Roses – Bob Dylan 
Wicked game: 
Chris Isaak – Theory of a Deadman 
Zombie: 
Cranberries – Bad Wolves 
… 

Leerlingen uiten persoonlijke voorkeuren   
Stuur verschillende muziekfragmenten door. De 
leerlingen duiden op één of andere creatieve 
manier aan wat hun voorkeur geniet. 
Later kan er ingegaan worden op het waarom. 
 
Mail naar de leerlingen verschillende 
klankopnames uit verschillende contexten van 
ongeveer 1 minuut. Voeg per fragment een 
passende/verduidelijkende foto toe. De 
leerlingen leggen de foto’s in volgorde van hun 
persoonlijke muzikale voorkeur, nemen hier een 
foto en sturen deze door naar jou. Wanneer de 
lessen hervatten kan daarover een groepsgesprek 
ontstaan.  

 
 

Leerlingen stellen zich realistische doelen die 
verband houden met persoonlijke voorkeur 

Leerlingen stellen zich ambitieuze, maar 
realistische doelen die verband houden met 
persoonlijke voorkeur 

De leerling denkt na over wat hij/zij (minder goed) 
kan en benoemt dit. 
Opdracht: De leerling gaat met ritmische patronen 
een eigen ‘stukje’ componeren. De leerling dient 
het zelf te kunnen uitvoeren en ‘mooi’ te vinden. 
De leerling kan daarna dezelfde oefening doen met 
bijvoorbeeld pentatoniek. De melodie kan de 

Dezelfde oefeningen als bij de tweede graad 
maar aangepast aan de doelgroep. 
Wat vind de leerling mooi? 
Wat kan de leerling al? 
Wat kan hij/zij nog niet? 



4 
 

 

leerling uiteraard aan de hand van het eigen 
instrument creëren of met de stem (enkel 
melodisch). Daarna kan de leerling ritmisch-
melodisch koppelen. 
 
Geef de leerlingen een keuzelijst met een aantal 
liedjes. De leerling kiest er een lied uit en gaat op 
zoek naar een leuke uitvoering van het lied. Hij/zij 
mag op welke manier ook mee musiceren (bv. door 
de maat mee te tikken, de melodie mee te 
zingen…).  
Terugkoppeling: de leerling houdt een muzikaal 
dagboek bij en vertelt waarom hij/zij dit lied 
gekozen heeft, welke uitvoering(en) hij/zij 
gevonden heeft en waarom de keuze voor een 
bepaalde uitvoering gemaakt werd. De leerling 
vertelt ook welke ervaringen hij/zij had tijdens het 
mee musiceren met de opname. Het is goed om de 
leerling enkele hulpvragen aan te reiken zodat ze 
het dagboek gericht kunnen invullen. 
 

Opdracht: ‘Maak zelfstandig een korte 
zin/compositie (zie tweede graad) die voor jou 
mooi is en haalbaar.’ 
 
De leerlingen maken een verlangslijstje met 
stukken die ze graag zouden spelen en 
beschrijven waarom dat zo is en waar mogelijke 
uitdagingen liggen. 
 
Het wereldwijde web als repetitielokaal: Gebruik 
het internet als een wereldwijd repetitielokaal. 
Laat je leerlingen samen kamermuziek spelen 
met hun vrienden, in duo. Betrek er anderen bij. 
Misschien kan je er een opname van maken? 
Neem de leiding van het project en bouw het uit, 
zo klein of zo groot als je wil. 
Hou hierbij rekening met de mogelijkheden en 
beperkingen van de middelen die je online kan 
gebruiken. Voor meer info betreffende ‘latency’ 
raadpleeg het document ‘latency fix’ op het 
platform e-leren van OVSG 

 Leerlingen ontwikkelen een eigen efficiënt leer-, 
oefen- en werkproces 

Leerlingen plannen een eigen efficiënt leer-, 
oefen- en werkproces dat afgestemd is op het 
eindresultaat 

 Vraag aan de leerling om zelf een tijdschema op te 
stellen voor een oefening die je opgeeft. Geef een 
zeer afgebakende taak mee. De leerling moet zelf 
een haalbaar oefen/werkschema opmaken voor 
één week. 
 
 
 

Dezelfde oefening als bij de tweede graad (zie 
voorbeeld 1), maar aangepast aan de doelgroep 
en in functie van een opdracht die over een 
langere periode loopt dan één week. 
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Leerlingen houden een dagboek bij van hun 
muzikale acties en vullen volgende zinnetjes aan: 
Ik luister naar …, 
Ik zing …, 
Ik speel …, 
Ik oefende moeilijke passages op de volgende 
manier: …, 
Ik oefende extra op … 
Ik zoek naar …, 
Ik bekijk een concert van …, 
 
 
 
 
Laat de leerlingen uitdagende ritmes genereren om 
te lezen of klappen. Opdracht: Gebruik 
rhythmrandomizer om de ritmische uitdagingen 
scherp te zetten. Kies de maatsoort en klik de 
ritmes aan die je wenst te oefenen. Start met een 
eenvoudige ritme in oefeningen van 2 maten. 
Bouw daarna de moeilijkheidsgraad op door de 
oefeningen langer te maken en meer ritmes aan te 
klikken. 
http://www.rhythmrandomizer.com/ 

Idem opdracht tweede graad (voorbeeld 2), maar 
uitgebreider: 
Het gekozen stuk is… 

Ik zoek naar luistervoorbeelden en beluister deze. 

Opnames gevonden op… 

Ik ontleed de partituur: 

Tempo is…. Toonaard is…. Maatsoort is…. 

Ik zing/speel de partituur 

Ik zing/speel na van de opname die het best 

aansluit bij wat de partituur voorschrijft (qua 

tempo, dynamiek…) 

 

 

Tipkaart voor leerlingen – online 
instrumentlessen: 

1. Een instrument (met eventuele 
accessoires) 

2. Computer waarop je kunt videochatten 
3. Een plek waar je rustig kan oefenen  

(hier moet natuurlijk ook de computer 
staan) 

4. Tijd (ongeveer 10 minuten per dag) 
5. Discipline 

Tipkaart voor de leerkracht 
1. Zorg voor oefentunes: begeleidingen, 

voorspeel opnames, luistervoorbeelden  

2. Plan regelmatig reflectiemomenten in 

Geef heldere, korte opdrachten. 

 

 

http://www.rhythmrandomizer.com/
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Stimuleer de leerlingen om de extra vrije tijd te 
gebruiken om te oefenen. Nu is er tijd.  
Inspirerend hiervoor is de toespraak van Tim 
Lautzenheiser die hij gaf naar aanleiding van de 
quarantainemaatregelen. A Special Message to 
Students from Dr. Tim Lautzenheiser: 
‘The pessimist sees the challenge in every 
opportunity. The optimist sees the opportunity in 
every challenge.’Benader de tijd als een cadeau 
om de dingen te oefenen die er anders over 
schieten. Toonladders, vingerzettingen, moeilijke 
passages. Communiceer erover met je peers en 
zet uitdagingen uit, tempo, aantal luisteraars… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4MwWVkBBREw&fbclid=IwAR1BtGLCBHoCx3D7rELKJDcKuArFV6ZnnPcVHdCHS43cPSvnWL5NpMQJUKA
https://www.youtube.com/watch?v=4MwWVkBBREw&fbclid=IwAR1BtGLCBHoCx3D7rELKJDcKuArFV6ZnnPcVHdCHS43cPSvnWL5NpMQJUKA
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CREËREN EN (DRANG TOT) INNOVEREN 

1e graad 2e graad 3e graad 

Leerlingen nemen intuïtief en elementair bewust 
waar 

  

Stuur een filmpje door en formuleer hierbij enkele 
zeer gerichte waarnemingsopdrachten (auditief, 
visueel…). Het is belangrijk om heel sterk de focus te 
bepalen en de opdracht goed af te bakenen. 
 
Met behulp van visuele prikkels worden de 
leerlingen gestimuleerd om mee te spelen met 
Rondo Alla Turka van W.A. Mozart. De leerling kan 
bij aanvang van de uitvoering uit 4 partijen (4 
kleuren) kiezen om mee te spelen. Wanneer de stip 
van het gekozen kleur de witte lijn raakt mag 
gespeeld/geklapt/getikt worden.  
Leuke uitbreiding: naast de door de leerlingen 
gekozen partij kunnen de 3 andere partijen ook 
thuis nog verder verdeeld worden. 
Zie internetlink:  
https://www.youtube.com/watch?v=1ebeCO 
o6XQU&fbclid=IwAR1J9sEFT8fABimCmVXJ62dsHG-
N8qcXDawCRg0dxp7r4Wr4PSmcohPCtTY 
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VAKDESKUNDIGHEID TONEN 

1e graad 2e graad 3e graad 

  Leerlingen ontwikkelen, verklanken en 
onderhouden een relevant muziekrepertoire 
Laat de leerlingen een aantal stukken kiezen uit 
hun repertoire en deze rangschikken van 1 tot … 
(wat ze het liefste spelen, staat op nummer 1). 
Laat hen ook benoemen waarom stuk ‘X’ … op 1 
staat. 
Laat hen vervolgens het repertoire dat ze de 
voorbije maanden in de klas graag gespeeld 
hebben herhalen. Vraag hen om hier en daar nog 
enkele extra ‘eigen’ elementen toe te voegen (vb. 
ander tempo, dynamiek, ….). 
 
Tipkaart voor leerlingen – online 
instrumentlessen: 

1. Een instrument (met eventuele 
accessoires) 

2. Computer waarop je kunt videochatten 
3. Een plek waar je rustig kan oefenen  

(hier moet natuurlijk ook de computer 
staan) 

4. Tijd (ongeveer 10 minuten per dag) 
5. Discipline 

Tipkaart voor de leerkracht 
1. Zorg voor oefentunes: begeleidingen, 

voorspeel opnames, luistervoorbeelden  

2. Plan regelmatig reflectiemomenten in 

Geef heldere, korte opdrachten 
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Leerlingen geven blijk van een noodzaak tot 
musiceren 
De leerlingen noteren wanneer ze zin hadden om 
te musiceren en noteren hierbij ook wat ze dan 
precies gedaan hebben. 
Mogelijks voegen ze er een filmpje aan toe. 
Heb je dit voor jezelf gespeeld of heb je er 
publiek bij betrokken? 
 
Neem de tijd om dank je wel te zeggen. Wie 
kreeg zijn instrument cadeau? Van ouders, 
grootouders, meter, peter, nonkel, tante…?  
Speel eens een recital voor diegene van wie je je 

instrument kreeg.  Of, misschien is er wel een 
andere reden om je dankbaarheid te tonen. 
Maak een opname, voeg er een persoonlijke 
boodschap aan toe en zeg:  “Hiermee wil ik je 
tonen wat jouw investering opleverde. Je 
geloofde in mij en nu speel ik voor jou." Stel je 
eens voor wat dat zal doen met diegene die de 
boodschap krijgt. De ontvanger kan zien wat 
muziek voor jou betekent. 
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ONDERZOEKEN 

1e graad 2e graad 3e graad 

Leerlingen tonen nieuwsgierigheid 
voor artistieke uitdrukkingsvormen in 
de eigen leefomgeving 

Leerlingen observeren het gebruik van de eigen 
uitdrukkingsvorm in de eigen leefwereld 

Leerlingen beschrijven het gebruik en effect van de eigen 
uitdrukkingsvorm in de eigen leefwereld 

Stuur een vijftal muziekfragmenten 
door die enigszins verrassend zijn voor 
jonge kinderen (bv. natuurgeluiden, 
hedendaagse muziek, Chinese muziek, 
Gregoriaanse muziek, folk muziek…). 
De leerlingen beluisteren de 
fragmenten en geven met smileys/op 
creatieve wijze aan hoe leuk ze de 
fragmenten vinden. 
 
Maak 3 verschillende korte, eenvoudig 
na te spelen ritmes, neem ze op en 
stuur ze door naar de leerlingen. Laat 
hen daarna op zoek gaan hoe ze deze 
ritmes kunnen nadoen en op wat. 
Geef ze zelf de autonomie om gewoon 
uit te proberen. Terugkoppeling: laat 
er een filmpje van maken dat ze naar 
jou doorsturen. Het mag ook een 
audio opname zijn met een 
fotocollage of een uitvoering via de 
telefoon. 
Nodig: gratis opname app, uitleg over 
hoe je dit met de smartphone kan 
opnemen en doorsturen, 
instructiekaart met stappenplan + 
uitleg. 

De leerlingen denken na over welk effect bepaalde 
(pop)liedjes/muziekfragmenten hebben op hun 
gemoedstoestand. Ze gaan op zoek naar 
voorbeelden die hen blij, verdrietig, onrustig… 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leerlingen denken na waar en wanneer ze muziek horen 
in hun omgeving (bv. in de winkel, thuis, in concertzalen, in 
films…) en welk effect dit kan hebben (vb. verkoop 
stimuleren, je beter proberen te doen voelen, het 
verbindingsgevoel tussen mensen stimuleren,  …). Ze 
koppelen dit terug naar jou.  
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Ons huis heeft ritme: Vraag je 
leerlingen hun oor te luisteren te 
leggen wanneer iedereen ’s morgens 
wakker wordt. Wat hoor je? Waar zit 
er ritme in? Hoe klinkt het als de deur 
open gaat? Wanneer je broer de trap 
afloopt? Welk ritme hoor je als de kast 
open en dicht gaat?  
Hoor jij het ook? Wat hoor je nog 
meer? In de woonkamer, de tuin, op 
het balkon, … 
 

 
De ritmetafel: Vraag je leerlingen welke ritmes ze 
kunnen maken met hun handen en een tafel? Het is 
belangrijk dat ze goed luisteren en naspelen wat er 
getoond wordt. Vraag hen of ze zelf ook een 
oefening kunnen maken. Ze kunnen hun oefening 
uitproberen met hun huisgenoten. 
https://www.youtube.com/watch?v=JlXACdr9YIg 
 
 

 
De ritme challenge: Vraag je leerlingen welke ritmes ze 
terugvinden in de voorwerpen die ze dagelijks gebruiken? 
Laat hen een opname maken van enkele geselecteerde 
geluiden. Ze monteren de video- of geluidsfragmenten via 
een app op hun smartphone en maken een leuke ritmische 
zin.  
Tot slot delen ze hun video- of audiofragment met elkaar. 
https://www.youtube.com/watch?v=781Zq8wdcnw 
 

 Leerlingen staan open voor het culturele leven Leerlingen exploreren het culturele leven 
Vraag de leerlingen op zoek te gaan naar 
muziekactiviteiten of andere culturele activiteiten 
die ze na de coronacrisis graag zouden 

bezoeken/bekijken/beluisteren. 
Ze kunnen hiervoor programmablaadjes raadplegen, 
kijken op de website van het CC, …. 

 
 
 
Laat de leerlingen (fragmenten uit) verschillende 
onlineconcerten bekijken waarin diverse 
muziekstijlen, tijden, genres aan bod komen. Vraag 
hen dit bij te houden in een dagboek/logboek.  

 
 
 
 

Vraag de leerlingen op zoek te gaan naar 
muziekactiviteiten of andere culturele activiteiten die ze na 
de coronacrisis graag zouden 

bezoeken/bekijken/beluisteren. 
Ze kunnen hiervoor programmablaadjes raadplegen, kijken 
op de website van het CC, …. 
De leerlingen vertellen ook waarom ze dit graag zouden 
bezoeken? 

 
Geef je leerlingen de tip om te wandelen in hun eigen 
buurt/wijk en op zoek te gaan naar ‘culturele elementen’ 
(vb. een beeld, een schilderij, opvallende architectuur, een 
orgel in de kerk, muziek op de achtergrond…). 
 
 
Laat de leerlingen een live concertfragment opzoeken. 
Vraag hen om als journalist voor een krant een korte 
review en/of voorstelling te geven over dit fragment. 
Hieronder enkele hulpvragen: 

https://www.youtube.com/watch?v=JlXACdr9YIg
https://www.youtube.com/watch?v=781Zq8wdcnw
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Beatbox: Via de youtubelink kunnen de leerlingen 
enkele technische principes van beatboxen leren 
(Ka, Pb, Ts…). Tijdens een leuke rit met een taxi 
komen er telkens passagiers bij die ook telkens iets 
toevoegen aan het geheel. Een hele uitdaging om te 
blijven volgen en onderzoeken wat er gebeurt. 
Ka, Pb, Ts…wat komt er nog bij? 
https://www.youtube.com/watch?time_ 
continue=130&v=U0MCXDy0J0g&feature=emb_logo 
 

 
 

• Wat spreekt je aan in dit muziekfragment? 

• Wie is de componist? Wie is/zijn de uitvoerder(s)? 

• Welke muzikale kenmerken kan je hier uithalen? 

• Beschrijf de momenten die je (niet) mooi vindt en 

leg uit. 

• Welke instrumenten nemen hier allemaal deel? 

• Bij welk muziekgenre zou je dit plaatsen? 

• Uit welke tijd komt dit fragment? 

• Zou je zelf (niet) willen deelnemen aan het 

musiceren in dit fragment? Waarom? 

• … 

Terugkoppeling: de leerlingen sturen naar jou een link naar 

hun audio- of video-opname waarin ze hun mondelinge 

review laten horen. Een alternatief is dat ze via PowerPoint 

een schriftelijke of mondelinge duiding geven. Laat de 

leerling dit zelf kiezen. 

 

Leerlingen tonen belangstelling voor de 
muziekwereld 

 

Laat de leerlingen een opsomming maken van welke 
culturele muzikale activiteiten ze reeds deden dit 
schooljaar. Geef enkele voorbeelden: vb. CD’s 
beluisteren of muziekfragmenten streamen, een live 
concert bijwonen of concert op tv bekijken, naar 
straatmuzikanten kijken… 
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Leerlingen gaan onbevangen om met kunst en 
cultuur en ontdekken eigen vooroordelen en 
voorkeuren 

Leerlingen gaan onbevangen om met kunst- en 
cultuuruitingen en beschrijven eigen vooroordelen en 
voorkeuren 

Stuur de leerlingen één of meerdere 
muziekfragmenten door: vb. een stukje popmuziek, 
een stukje uit een symfonie, een stukje jazz-muziek, 
balletmuziek… Vraag hen vooraf te noteren hoe ze 
over het genre denken, vervolgens het fragment te 
beluisteren en tot slot aan te geven of ze hun 
mening/vooroordeel herzien of niet. 
 
De leerlingen geven hun top 3 door van alle 
bekeken/beluisterde filmpjes/opnames en vertellen 
jou waarom dit hun top drie is. (Nodig: platform om 
up te loaden) 

 
In de MIX: De leerlingen leren muziekinstrumenten 
uit Ghana kennen. Door middel van een interactieve 
audio mixer kunnen ze instrumenten leren kennen 
en de klank van de instrumenten meer of minder 
naar de voorgrond brengen met de mixer. 
https://thisworldmusic.com/gahu-african-
drumming-and-dance-from-ghana/ 

 

Idem opdracht 2e graad (voorbeeld 1), maar met minder 
evidente genres (vb. Gregoriaanse muziek, hedendaagse 
muziek…). Vraag je leerlingen ook te noteren waar hun 
vooroordeel vandaan kwam (vb. van klasgenoten op de 
dagschool, tv, boeken, films…). 

 
 
 
 
 
 
 
In de MIX: De leerlingen leren muziekinstrumenten uit 
Ghana kennen. Door middel van een interactieve audio 
mixer kunnen ze instrumenten leren kennen en de klank 
van de instrumenten meer of minder naar de voorgrond 
brengen met de mixer. 
Verdieping: De leerlingen isoleren het instrument dat hun 
voorkeur geniet. Ze beschrijven de klank van het 
instrument met enkele typerende woorden. 
https://thisworldmusic.com/gahu-african-drumming-and-
dance-from-ghana/ 

 
 
 
 
 
 

https://thisworldmusic.com/gahu-african-drumming-and-dance-from-ghana/?fbclid=IwAR0oPSVAfhpb_ixdO-dU0EuVdsVbQdrO5bcs-JfuBU4qkyGAAOcxRa0KT8I
https://thisworldmusic.com/gahu-african-drumming-and-dance-from-ghana/?fbclid=IwAR0oPSVAfhpb_ixdO-dU0EuVdsVbQdrO5bcs-JfuBU4qkyGAAOcxRa0KT8I
https://thisworldmusic.com/gahu-african-drumming-and-dance-from-ghana/?fbclid=IwAR0oPSVAfhpb_ixdO-dU0EuVdsVbQdrO5bcs-JfuBU4qkyGAAOcxRa0KT8I
https://thisworldmusic.com/gahu-african-drumming-and-dance-from-ghana/?fbclid=IwAR0oPSVAfhpb_ixdO-dU0EuVdsVbQdrO5bcs-JfuBU4qkyGAAOcxRa0KT8I
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 Leerlingen hebben aandacht voor muzikale genres, stijlen, 
componisten en muziekgeschiedkundige elementen 
Vraag de leerlingen een overzicht te maken van de stukken 
die ze dit schooljaar reeds speelden (bv. tijdens de lessen 
instrument of groepsmusiceren), de naam van de 
componist erbij te zetten, te noteren welke genre het was 
en uit welke periode het werk dateert.  
 
 
 
De leerlingen maken een tijdlijn en plaatsen er de 
componisten, groepen, muzikanten … op die ze kennen. 
De leerlingen kunnen hiervoor via een online tijdlijn een 
referentiekader vinden. 
https://time.graphics/line/487 
 

Leerlingen gaan om met aangeboden inspirerende 
bronnen 

Leerlingen verzamelen inspirerende bronnen vanuit kunst- 
en cultuurhistorisch inzicht 

Reik de leerlingen een aantal inspirerende bronnen 
aan (vb. Gregoriaans muziekfragment, partituur 
hedendaagse muziek…) en geef hierbij gerichte 
opdrachten. Laat hen op zoek gaan naar het verhaal 
achter de muziek (opzoekwerk), het thema 
omschrijven.  
Terugkoppeling: schriftelijk, fotocollage, 
PowerPoint… 
 
Een tocht door Europa met klassieke muziek: 
https://www.kennedy-
center.org/education/resources-for-
educators/classroom-resources/media-and-
interactives/media/music/ypc/a-world-of-music/ 

De leerlingen kiezen een opera naar keuze en exploreren 
de geïllustreerde synopsis. 

• Wat spreekt je aan in het verhaal? 

• Wat valt je op? 

• Waar stel je je vragen bij? 
Opdracht: Ga op zoek naar een inspirerend fragment uit de 
gekozen opera via YouTube of Spotify. 
https://www.metopera.org/discover/education/illustrated-
synopses/ 

 

https://time.graphics/line/487
https://www.kennedy-center.org/education/resources-for-educators/classroom-resources/media-and-interactives/media/music/ypc/a-world-of-music/
https://www.kennedy-center.org/education/resources-for-educators/classroom-resources/media-and-interactives/media/music/ypc/a-world-of-music/
https://www.kennedy-center.org/education/resources-for-educators/classroom-resources/media-and-interactives/media/music/ypc/a-world-of-music/
https://www.kennedy-center.org/education/resources-for-educators/classroom-resources/media-and-interactives/media/music/ypc/a-world-of-music/
https://www.metopera.org/discover/education/illustrated-synopses/
https://www.metopera.org/discover/education/illustrated-synopses/
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Bijlage BINGO 

 


