‘Muziek in de School’
1. Inleiding
Muziek in de School (MidS) is een project dat in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) door
Muziekschool Barneveld word uitgevoerd op een aantal basisscholen die zijn aangesloten bij Stichting
PCO Gelderse Vallei. Deze 15 scholen zijn gesitueerd in Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek,
Zwartebroek, Nijkerkerveen, Nijkerk en Woudenberg. In samenwerking met deze scholen is een
Raamleerplan Muziek opgesteld dat de basis vormt waarin alle activiteiten voor leerlingen en
leerkrachten staan beschreven.
Bij het uitvoeren van MidS krijgt de muziekschool advies en ondersteuning van Cultuurmij Oost.

2. Raamleerplan Muziek
In dit plan zijn de pijlers onder het project Muziek in de School
beschreven. Tevens wordt vanuit de kerndoelen en de vijf domeinen
Muziek een aantal generieke competenties beschreven die als
leerdoelen gelden voor muzieklessen in alle groepen. De laatste
hoofdstukken bevatten voorbeelden van activiteiten en lesmateriaal
die invulling geven aan de vijf domeinen en de beschreven competenties.
Klik hier voor het Raamleerplan Muziek

3. Muzieklessen in alle groepen
Uitgangspunt van de PCO scholen is om door een vakdocent muziekles in alle groepen te laten
plaatsvinden, waarbij een groot accent zou worden gelegd in groep 5 in de vorm van een groot aantal
AMV-lessen. De overige beschikbare uren/lessen worden verdeeld over de andere groepen, zodat in
iedere groep lessen plaatsvinden die uiteindelijk een doorlopende leerlijn vormen als basis voor de
culturele levensloop van het kind.
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4. DUOlessen
Een bijzondere vorm van muziekles vormen de DUOlessen waarbij de lessen door de eigen leerkracht
met de vakdocent samen in drie fasen worden uitgevoerd: voorbereiden, samen lesgeven en evalueren.
Door middel van een speciaal DUOlesformulier kunnen beiden aangeven wat het lesdoel is en in de
evaluatie aangeven wat goed liep, wat meer aandacht vraagt en waar de leerkracht meer ondersteuning
wenst, enz. DUOlessen worden in alle groepen gegeven.
Klik hier voor het DUOles formulier.

Klik HIER voor een video
opgenomen tijdens
een DUOles.

DUOles in groep 6
vakdocent

Leerkracht en

5. Instrumentenparade
Dit onderdeel houdt in dat er instrumentale vakdocenten van de muziekschool in de klas van groep 5
komen en een les geven over hun instrument en de kinderen het instrument ook mogen uitproberen. De
instrumenten komen uit de groepen: slaginstrumenten, houten en koperen blaasinstrumenten,
strijkinstrumenten en toetsinstrumenten.
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Slaginstrumenten

Houten blaasinstrumenten

Strijkinstrumenten

6. Kids in Concert
Aan het eind van de lessen in groep 5 vindt er een openbaar optreden plaats met als titel “Kids in
Concert’. Dit optreden vindt plaats in samenwerking met het lokale harmonie of fanfare orkest, waarbij
de leerlingen en het orkest ieder iets apart doen, maar ook een aantal stukken samen. Het talrijke
publiek daarbij bestaat uit ouders, overige familie en belangstellenden. Dit schooljaar stond er evenals
vorig jaar weer negen keer een ‘Kids in Concert’ met 12 scholen en zes verschillende orkesten op het
programma. Door deze combinatie van de school, het lokale orkest en het eigen publiek is iedere KiC een
groot succes en muzikaal feest.
Klik HIER voor een video van het lied Blaasmuziek is Cool door
leerlingen en orkest
Klik HIER voor een video waarbij ook het publiek actief betrokken
wordt.

7. Mini Muzieksafari
Voor de leerlingen die het hele jaar AMV-lessen hebben gevolgd en in de klas ook de
instrumentenparade hebben meegemaakt, bestaat er de mogelijkheid op Muzieksafari te gaan. Vijf
lessen voor € 25,- waarin de kinderen nader kennis maken met en leren spelen op instrumenten uit de
diverse instrumentgroepen.

Koperen blaasinstrumenten

Houten blaasinstrumenten

8. Workshops leerkrachten
Voor de leerkrachten zijn er verschillende workshops:
- workshop rondom de muziekmethode die in de muzieklessen en in de DUOlessen als rode draad wordt
genomen.
- workshop rond het thema muziekles in de klas, hoe doe ik dat?

Orff-instrumentarium

Over de Muziekmethode

Zelf ook aan de slag

Klik HIER voor een korte video van één van de workshops.
Klik HIER voor een video over spel en zang als begroeting.
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Meer informatie over MidS bij cultuurcoördinator Gert Bomhof, bomhof.gert@planet.nl

www.muziekschoolbarneveld.nl
E: Info@muziekschoolbarneveld.nl
T: 0342 - 417 624

