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Inleiding 

 

Talent in Ieder Kind is een meerjarig project waarin leerlingen vanaf groep 5 op hoog 
niveau en in een doorlopende leerlijn les krijgen in de podiumkunsten zang, dans, 
muziek en theater, en waarmee zij de benodigde vaardigheden eigen maken die nodig 
zijn voor de uitvoering van hun eindmusical in groep 8. 
 

Talent in Ieder Kind is een innovatief project, dat een bijdrage levert aan de 

talentontwikkeling van basisschoolleerlingen. Op deze scholen wordt nu serieus, en met 

duidelijk geformuleerde doelen, aandacht besteed aan vaardigheden op het gebied van 

muziek, zang, dans en theater. Er wordt gewerkt met een doorlopende leerlijn. Dat wil 

zeggen dat de leerdoelen en vaardigheden cumulatief zijn opgebouwd van groep 5 t/m 

groep 8 met als eindproduct de musical in groep 8. 

 
Wat is het doel? 

Actieve kunstbeoefening heeft een vaste plek in het lesprogramma van de betrokken 

basisscholen, omdat dit een zeer positieve invloed heeft op de brede ontwikkeling van 

leerlingen.  

 

Hoe werkt het?  

De leerlingen van groep 5 t/m 8 van de aangemelde scholen leren op school onder 

schooltijd dansen, zingen, theater maken en muziek maken. Daarnaast kunnen zij na 

schooltijd een instrument leren bespelen. Elk leerjaar is er een ander inhoudelijk aanbod 

met als einddoel de uitvoering van de musical in groep 8.  

Het streven is om de lessen goed te laten aansluiten op de rest van het 

schoolprogramma en gebruik te maken van de expertise van de leerkracht. Afstemming 

over de onderwerpen, doelen en vaardigheden die aan bod komen is een belangrijk 

onderdeel van de werkwijze. Scholing van leerkrachten is een onderdeel van het project. 

De scholing geeft leerkrachten handvatten om cultuureducatie beter te integreren in hun 

onderwijspraktijk. 

 

Overzicht werkwijze 

Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

 

AMV  

 

 

Dans enzang  

 

 

Theater 

 

 

Musicalcoaching 
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                      16 lesweken 

€250,- per klas 

 

16 lesweken 

€250,- per klas 

 

16 lesweken 

€250,- per klas 

 

16 lesweken 

€250,- per klas 

 

 

Ook is er het streven om de lessen beter te laten aansluiten op de rest van het 

schoolprogramma en meer gebruik te maken van de expertise van de leerkracht. 

Afstemming over de onderwerpen, doelen en vaardigheden die aan bod komen wordt 

een belangrijk onderdeel van de nieuwe werkwijze.  

Dit lesplan geeft een beeld van de leerdoelen en wat de werkwijze per jaargroep is. 

Daarbij zijn de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie voor het basisonderwijs (ontwikkeld 

door het SLO) het uitgangspunt.  
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G Groep 5 Algemene Muzikale Vorming & instrumenten  

Introductie  

 

Bij het onderdeel algemene muzikale vorming en instrumenten gaat het er vooral om dat 

kinderen zich muzikaal kunnen ontwikkelen. Dat kan door ze bewust om te laten gaan 

met de gevoelens die liederen, muziekstukjes en verschillende luisterfragmenten bij hen 

oproepen. Het kan met muziek die zij zelf maken (zingend of spelend). Het kan ook met 

muziek die ze beluisteren. 

 

Kinderen ervaren steeds weer dat muziek iets met hen doet. Ze ervaren echter ook dat 

zij iets met muziek kunnen doen: zingen, spelen, improviseren, componeren, luisteren. 

Het zijn allemaal vormen waarbij er een vorm van communicatie ontstaat tussen 

mensen en muziek. 

 

In de communicatie tussen kinderen speelt muziek een belangrijke rol. Ze 

communiceren met muziek maar ook over muziek die iets voor hen betekent.  

Voor kinderen is ook het vocale aspect van de communicatie erg belangrijk: praat je 

hoog, laag, hard of zacht, gevarieerd, snel, langzaam. Kunnen ze hun stem zo gevarieerd 

gebruiken? De fijne beheersing van deze verschillende mogelijkheden van hun stem 

komt juist bij het zingen veel aan de orde. 

 

Zingen biedt ook (een vaak onderschatte) kans op het leren en trainen van de taal. 

Oefening, uitspraak, begripsvorming en consolidatie van de woordenschat zijn 

voortdurend aan de orde. Daarmee is het vooral van belang voor taalzwakke kinderen. 

 

AMV leerdoelen Leerdoel 

 creativiteit  
 

 luisteren 
 

 samenspelen 
  

 parameters 
 

 presenteren 
 

 interesse in muziek 
 

 zingen 
 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54b-Toelichting.html
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54b-Toelichting.html
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54b-Toelichting.html
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AMV Werkwijze 

 Het ontwikkelen van de creativiteit en de fantasie van het kind; wij werken veel 

vanuit een verhaal vorm. In dat verhaal komen alle andere aspecten hieronder 

genoemd, aan bod. Bijvoorbeeld; wij vertellen een verhaal over een dief op pad. 

Daar kun je allerlei oefeningen in verwerken met alle parameters maar ook voor-

en nadoen en liedjes in verwerken. Wij zorgen zelf in eerste instantie voor de 

input maar laten de kinderen er op inspelen zodat zij ook bewust worden van de 

mogelijkheden en geprikkeld worden. 

 

 Luisteren; Elke les begint met voor en nadoen. Kinderen worden gestimuleerd te 

luisteren naar het geluid, het ritme, de snelheid, dynamiek en melodie. Gaande 

weg breiden we dit uit en ontwikkelen we dit.  

 

 Samen spelen; zowel tijdens de kennismakingsfase als de instrumentale 

verkenningsfase wordt hier aan gewerkt. Door middel van liedjes in combinatie 

met instrumenten creëer je een heus orkest wat voor ieder kind toegankelijk is.  

 

 Parameters; Tijdens elke les wordt er aandacht besteed aan de parameters 

(hard-zacht, snel-langzaam, hoog-laag. Vaak weten kinderen het wel maar zijn ze 

zich er niet altijd bewust van. Daarom zijn wij er elke les mee bezig. 

 

 Interesse in muziek; muziek is zo veelzijdig. Tijdens de lessen bieden we 

verschillende stijlen van muziek aan, luisteropdrachten met sfeerkaartjes, laten 

we de kinderen ervaren wat muziek voor je zou kunnen betekenen.  

 

 Zingen; zingen is tijdens het hele IKI-traject een zeer belangrijk aspect. De lessen 

zijn gevuld met liedjes, canon, Engels of wereldmuziek. Door te zingen met elkaar 

creëer je saamhorigheid en kun je werken aan alle aspecten hierboven genoemd.  

 

 Presenteren; door veel aandacht te besteden aan presenteren, kun je het 

zelfvertrouwen van kinderen vergroten en worden er aan aspecten gewerkt waar 

je normaal niet snel aan toe komt. Hoe sta je, als je optreed, hoe gebruik je de 

stem, naar wie moet je kijken, samenwerken etc. We sluiten het jaar altijd af met 

een optreden. In de voorbereiding wordt geoefend met presenteren. 

 

 

AMV Ideeën voor het volgende leerjaar 

- zang 
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Groep 6 Dans en zang 

Introductie 

 

Om invulling te geven aan het danslessen is gekozen voor de benaderingswijze vanuit 

dansexpressie, internationale dans, hip hop, musicaldans en moderne dansstijlen. Bij de 

zanglessen wordt gebruik gemaakt van meerdere zangmethoden o.a. EVTS (Estille Voice 

Training System). 

Bij het onderdeel dans gaat het erom dat leerlingen de expressieve en communicatieve 

mogelijkheden verkennen van dans. In lessen dansexpressie verbeelden de kinderen 

ideeën en ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen in eigen dans. In lessen dans uit 

verschillende culturen experimenteren zij op een speelse manier met bestaande 

speelliedjes en kindervolksdansen uit verschillende culturen. Al dansend leren ze de 

uitdrukkingskracht van hun bewegingen te vergroten door op zoek te gaan naar de 

verschillende bewegingsmogelijkheden van hun lichaam.  

 

Bij het onderdeel zang is het vocale aspect van de communicatie erg belangrijk: praat je 

hoog, laag, hard of zacht, gevarieerd, snel, langzaam. Kunnen ze hun stem zo gevarieerd 

gebruiken? Juist bij zang komt de fijne beheersing van deze verschillende mogelijkheden 

van hun stem aan de orde. 

 

Het lesplan volgt een concentrische opbouw. Dit houdt in dat de onderwerpen en dans- 

en zangelementen die in de voorgaande lessen aan bod zijn gekomen terugkomen, maar 

dan op een hoger niveau. 

 

Domeinindeling 

De volgende domeinindeling wordt gebruikt: 

 Dansvaardigheden 
 Zangvaardigheden 
 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 Vormgeving Dans 
 Vormgeving Zang 
 Presentatie 
 Dans beschouwen 

 

Blokken 

Het jaar is verdeeld in 2 blokken van 8 of 12 lessen. Met aan het einde van elke reeks 

een presentatie voor publiek. 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54d-Toelichting.html
javascript:doorklik(1,'D-L54d-Dansexpressie.html')
javascript:doorklik(1,'D-L54d-DansVerschillendeCulturen.html')
javascript:doorklik(1,'D-L54d-DansVerschillendeCulturen.html')
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54b-Toelichting.html
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54d-Toelichting.html
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Thema’s 

In ieder blok worden dans- en zanglessen aangeboden vanuit uitgewerkte thema’s.  

Doelen 

Voor alle vier de domeinen worden doelen aangegeven. Zie de leerdoelen. 

Toetsen 

Dansen en zingen zijn een proces. Het proces van de leerlingen staat centraal. In dit 

proces wordt enerzijds inleving, beleving en creativiteit van de leerling gestimuleerd. 

Anderzijds wordt de fysieke ontwikkeling en de dans/zangvaardigheid gestimuleerd. 

Hierdoor kan de leerling zich uiten met zijn lijf en stem en zijn ideeën en gevoelens 

presenteren en vormgeven. Het vormgeven heeft tot doel herkenbaar te zijn voor de 

ander. In de verwerkingslessen kan men de ontwikkeling van de kinderen gericht 

observeren. 

 

Dans, en Zang, leerdoelen 

 

Dansvaardigheden 

 Lichaam en dansacties 
 Elementen ruimte, tijd en kracht 
 Creatieve ontwikkeling 
 Betekenisgeving 
 Plezier krijgen in het dansen 
 Uitstraling en inleving 

 

Zangvaardigheden 

 Durven zingen en je eigen stem ontdekken 
 Zangtechniek vergroten 
 Aanleren van liedjes en muzikaliteit vergroten 
 Voordracht, tekstinterpretatie en uitstraling 
 Plezier krijgen in het zingen /lef 
 Zang en dans combinatie lessen 

De doelen die betrekking hebben op dans/zangvaardigheden zijn er om de leerlingen 

hun dans- en zang vocabulaire te vergroten. De sociaal- emotionele doelen, die altijd 

aanwezig zijn in deze lessen, zijn er ook om aan te sluiten bij de visie en hoofddoelen van 

het basisonderwijs. Zoals: respect hebben voor elkaar en samenwerken. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Regels en luisteren naar elkaar 
 Concentratie, inzet en doorzettingsvermogen 
 Zelfstandigheid en samenwerken  
 Met respect naar elkaar kijken en met elkaar omgaan 
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In de leerlijn zitten lessen die aansluiten bij doelen over samenwerken en elkaar 

respecteren. Er zijn ook improvisatie lessen, waarbij de leerling heel erg op zichzelf is 

aangewezen. Zelfvertrouwen, zelfkennis en eigen creativiteit wordt hier meer 

opgebouwd en ontwikkeld. 

Vormgeving 

Elke dansbeweging is opgebouwd uit 4 elementen. Die vier danselementen zijn lichaam, 

kracht, tijd en ruimte. Elke beweging is te analyseren met deze elementen. Naar mate de 

leerlingen verder komen zullen deze 4 elementen steeds meer gecombineerd worden en zijn de 

bewegingen dus complexer. In elke dansstijl komen deze basis elementen terug en vormen 

zo een grove basis van een choreografie. 

Presentatie 

De lessenreeks is zo opgebouwd dat er aan het einde van de reeks een presentatie kan 

plaatsvinden.  

Dansbeschouwen  

Per blok is er een korte inhoudelijke beschrijving en bij blok 3 ligt de aandacht vooral op 

de vormgeving en presenteren. 

Plezier /uitstraling en beleving: 

Dit zijn belangrijke elementen van de les. 

 

Uitwerking leerdoelen Dans  

 
Dansvaardigheden 

 Het dansend lichaam en de dansacties 
De leerlingen kunnen totaal bewegen en isolaties uitvoeren. 

De leerlingen rollen, draaien, galopperen, rennen. De leerlingen kunnen synchroon 

dansen in wisselende formaties 

Door de lessen wordt het dansante gevoel vergroot, de spieren versterkt en het 

lichaam leniger en soepel gemaakt 

De leerlingen krijgen meer lichaamsbesef  

Er worden verschillende dansstijlen aangereikt waardoor de verscheidenheid aan 

bewegingen divers zijn. 

 De elementen ruimte, tijd en kracht 
De leerlingen maken kennis met de begrippen ruimte, tijd en kracht. 

De leerlingen oefenen aspecten van vorm: groot, klein, lang, kort, hard, zacht. 

De leerlingen oefenen gevarieerd ruimtegebruik: zigzagpatronen, doorbreken van 

ruimtelagen, diagonalen. 

De leerlingen oefenen snel en langzaam, en tempovariaties daartussen. 
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De leerlingen oefenen maat en ritme binnen muzikale structuren. Er wordt zo 

muzikaliteit ontwikkeld en ritme gevoel. 

 Creatieve ontwikkeling  
De leerlingen leren rondom aangereikte gegevens te experimenteren en dansfrases 
te maken. 
De leerlingen ervaren dat verschillende mogelijkheden goede oplossingen kunnen 
zijn. 
De leerlingen leren mee denken over het maken van dansvertalingen van 
enkelvoudige gegevens bijvoorbeeld: aan de hand van een foto. 
De leerlingen houden hun dansgevoel vast tijdens de kern van de les. Er is ruimte om 
de eigen creativiteit te uiten en de docent begeleidt hierin de leerling als coach. 

 Betekenisgeving 
De leerlingen dansen over afbeeldingen, natuurgegevens. 
De leerlingen dansen en zingen op verschillende muziekstijlen, bekende en 
ongebruikelijke.                                                                                                                                  
De leerlingen leren: om betekenis te geven aan zichzelf en hun lichaam. Er kunnen 
staan. 

 Plezier 
De leerlingen maken kennis met het vak dans. Het is belangrijk dat ze plezier krijgen 
in het dansen. 

 Uitstraling en inleving 
Elke choreografie heeft een andere soort uitstraling/expressie, omdat de dansers 
hun emoties laten zien. Het is goed om de leerlingen daar bewust van te maken en te 
laten zien wat het verschil is tussen ‘neutraal’ of ‘ingevulde’ uitstraling. Zodat de 
leerling met meer emotie en inleving gaat dansen. 

 

Uitwerking leerdoelen Zang en dans 

 

Zangvaardigheden 

 Durven zingen en je eigen stem ontdekken 
Je eigen stem ontdekken d.m.v. basis zangoefeningen. 

 Zangtechniek vergroten 
Iedere leerling krijgt in groepsverband zangles. D.m.v. zangoefeningen wordt de 

stem getraind en worden er basisvaardigheden aangeleerd. Zoals: neuriën, briesen, 

vocalen/mondstanden, articulatie, zinnen maken, onthouden van tekst, ritme, 

melodie, gehoorontwikkeling, ademhaling en houding. 

 Aanleren van liedjes en muzikaliteit vergroten 
Door voor en na zingen wordt er een nieuw lied aangeleerd. Hierdoor nemen de 

leerlingen direct de juiste uitspraak/tonen/melodielijnen/ritme over van de docent. 

De zang wordt ondersteund door pianospel, waardoor de muziek meer gaat leven. 

Vervolgens wordt er ook gebruik gemaakt van mooie orkestbanden, zodat er voor de 

zangdocente nog meer ruimte is om de voordracht goed voor te doen. 
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 Voordracht, tekstinterpretatie en uitstraling 
“Techniek is een belangrijke ondersteuning voor de kwaliteit van de voordracht, 

zonder dat het de interpretatie in de weg staat” Hoe je een lied overbrengt op je 

publiek is even belangrijk als de techniek. De leerlingen krijgen les in interpretatie, 

weten wat je zingt en over de tekst een mening hebben. Emoties overbrengen en 

doorzetten tijdens een lied, ogen focussen op het podium, theatraliteit en uitstraling. 

 Plezier krijgen in het zingen /Lef 
De leerlingen maken kennis met het vak zang. Het is belangrijk dat ze plezier krijgen 
in het zingen en inzien dat met de factor ‘lef ‘je ver komt. 

 Zang en dans combinatie lessen 

Eerst wordt de zang aangeleerd en vervolgens de dans. De choreografie is 
ondersteunend aan de zang en andersom. Zo ontstaat er op een natuurlijke manier 
een vakoverstijgend geheel. Voor de eindmusical in groep 8 wordt er zo gaandeweg 
al geoefend om meerdere disciplines te gelijk te doen. 

Muziek, zingen en dansen doe je op intuïtie en vanuit je hart. Het is daarom 

belangrijk dat de leerling zich op het persoonlijke vlak ontwikkelt. Door middel van 

muziek, zang en dans komt het gevoel van de leerling tot uiting, maar ook 

stimuleert het de leerling om een eigen mening en eigen smaak te ontwikkelen, op 

muziekgebied en daarbuiten. De leerling moet zich prettig voelen in de lessen, 

zodat hij zich openstelt en over grenzen heen durft te gaan. Als docent moet je 

daarvoor de juiste omstandigheden creëren door een prettige sfeer te scheppen en 

sociaal voelend te zijn. Zo wordt een leerling mijn inziens op muzikaal en 

persoonlijk vlak gestimuleerd zich te ontwikkelen.     

   

Bertine Verbeek 

Sociaal-emotionele ontwikkeling  

 Regels en luisteren naar elkaar 
De leerlingen maken kennis en hanteren de regels van veiligheid binnen de les. 

 Concentratie, inzet en doorzettingsvermogen 

De leerlingen leren hun concentratie vast te houden tijdens de kern van de les. 
Tijdens de lessen moeten er dans/zangfrases veel herhaald worden, zodat de gehele 
groep het kan. Dit vraagt voor de ene leerling geduld en voor de andere leerling veel 
doorzettingsvermogen. Doordat de docent een positieve/ open houding heeft creëert 
de docent een veiligheid binnen de groep en zal de leerling dit gedrag spiegelen. 

 Zelfstandigheid en samenwerken 

De leerlingen dansen ook onafhankelijk van de docent gedurende enkele momenten. 
De leerlingen kunnen met een partner samenwerken. De leerlingen kopiëren een 
dansbeweging van de partner. Bij een choreografie is synchroon dansen vaak een 
belangrijk onderdeel, hierbij moet je samenwerken met elkaar en is iedere leerling 
individueel belangrijk voor het gehele eindresultaat. Samenwerken met een hoger 
doel voor allemaal.  
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 Met respect naar elkaar kijken en met elkaar omgaan 
De leerlingen houden elkaar in hun waarde. 

De leerlingen keuren een ander zijn/haar idee/zangstem/lichaamsbeweging niet af. 

De leerlingen maken geen grappen ten koste van een ander. 

De leerlingen sluiten niemand buiten in de groep. 

Vormgeving Dans  

 De leerlingen kiezen uit aangereikte gegevens bij het maken van een eigen 
danshouding. Elke dansbeweging is opgebouwd uit 4 elementen. Die vier 
danselementen zijn lichaam, kracht, tijd en ruimte. Elke beweging is te 
analyseren met deze elementen. Naar mate de leerlingen verder komen zullen 
deze 4 elementen steeds meer gecombineerd worden en zijn de bewegingen dus 
complexer. Bijvoorbeeld eerst starten ze met het danselement lichaam (beweeg 
verschillende lichaamsdelen) en in later dansen ze al in diverse danselementen 
bijvoorbeeld lichaam, tijd en ruimte (beweeg met je hele lichaam in slow motion 
over de grond). 
 

Vormgeving Zang 

 Er wordt in de lessen veel gedaan met lichte muziek. Pop, musical en kleinkunst 
liedjes. Hierin vind je vaak thema’s die bij de leeftijd aansluiten en raakvlag 
hebben met de leerlingen Thema’s als bijvoorbeeld: Ik en de wereld, samen en 
vriendschap. Korte Engelse liedjes komen ook aanbod om zo de Engelse taal nog 
beter te kunnen uitspreken en beheersen.  

 

Presentatie  

 De lessenreeks is zo opgebouwd dat er aan het einde van de reeks een 
presentatie kan plaatsvinden. Een korte presentatie waar de kinderen trots op 
zijn. De presentatie is een essentieel onderdeel van de lessen met als doel: jezelf 
in zang en dans presenteren. De presentatie zorgt bij velen voor een goede 
mentaliteit en gedrevenheid om de dans/zangvaardigheden goed onder de knie 
te krijgen. En om jezelf op een andere manier te laten zien aan docenten en 
andere leerlingen. 
 

Dansbeschouwen 

 De leerlingen leren gerichte kijkopdrachten uit te voeren en deze als inspiratie 
bron te gebruiken bij de eigen dans. De leerlingen kunnen de diverse dansacties 
benoemen. 
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Werkwijze Dans  

Lesopbouw 

1. Introductie 

2. Opwarming 

3. Kern 

4. Exploratie 

5. Dansbeleving 

6. Afsluiting 

 

1.Introductie 

De introductie dient als inleiding in fysiek zowel als emotioneel opzicht. Vooraf wordt 

verteld wat we gaan doen in de les zodat de leerling zich kan voorbereiden op wat er 

komt. 

 

2.Opwarming 

De opwarming mag niet te ingewikkeld zijn; voor- en nadoen van bewegingen waarin het hele 

lijf wordt losgemaakt. Bijvoorbeeld buigen, strekken, roteren van ledematen, springen en 

afwisselend spannen en ontspannen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van stimulerende muziek. 

Soms starten we de les met een bewegingsspel waarin eenvoudige opdrachten zijn verweven. 

 

3.Kern 

In dit gedeelte van de les, de kern, kan nieuw dansmateriaal worden aangereikt. Daar kan 

vervolgens mee worden geëxploreerd. 

 

4.Exploratie 
In een creatief dansproces exploreren we het thema van de les. Dit is het doorzoeken van een 

onbekend gebied. We gaan ontdekken wat er binnen onze mogelijkheden ligt en gaan daar 

vervolgens mee spelen in beweging.  

 

5.Dansbeleving 

Dit deel van de les staat in het teken van de dansbeleving. Verscheidene elementen uit de les 

komen terug en kunnen worden verwerkt in een improvisatieopdracht of 

samenwerkingsopdracht. 

 

6. Afsluiting 

De afsluiting kan op verschillende manieren worden gedaan. Als de leerlingen druk zijn kan er 

een cooling down worden gedaan in de vorm van een rustige oefening, dans of spel. Of de 

leerlingen kiezen zelf een dans om mee af te sluiten. 
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Werkwijze Zang en Danss 

Lesopbouw 

1. Introductie 

2. Opwarming stem 

3. Aanleren van nieuw liedjes/repertoire 

4. Tekstinterpretatie /uitstraling 

5. Korte warming up lijf 
6. Aanleren van de choreografie 
7. Evt. Combinatie dans en zang 
8. Beleving 
9. Afsluiting 

 

1. Introductie 

De introductie dient als inleiding in fysiek zowel als emotioneel opzicht. Vooraf wordt 

verteld wat we gaan doen in de les zodat de leerling zich kan voorbereiden op wat er 

komt. 

2. Opwarming stem 

Iedere leerling krijgt in groepsverband zangles. D.m.v. zangoefeningen wordt de stem getraind 

en worden er basisvaardigheden aangeleerd. Zoals: neuriën, briesen, vocalen/mondstanden, 

articulatie, zinnen maken, onthouden van tekst, ritme, melodie, gehoorontwikkeling, ademhaling 

en houding 

3. Aanleren van nieuw liedjes/repertoire 
Door voor en na zingen wordt er een nieuw lied aangeleerd. Hierdoor nemen de leerlingen 

direct de juiste uitspraak/tonen/melodielijnen/ritme over van de docent. 

De zang wordt ondersteund door pianospel, waardoor de muziek meer gaat leven. Vervolgens 

wordt er ook gebruik gemaakt van mooie orkestbanden, zodat er voor de zangdocente nog meer 

ruimte is om de voordracht goed voor te doen. 

4.         Tekstinterpretatie /uitstraling bij het lied 
Hoe je een lied overbrengt op je publiek is even belangrijk als de techniek. De leerlingen krijgen 

les in interpretatie, weten wat je zingt en over de tekst een mening hebben. Emoties 

overbrengen en doorzetten tijdens een lied, ogen focussen op het podium, theatraliteit en 

uitstraling. 

5.         Korte warming up lijf 

De opwarming mag niet te ingewikkeld zijn; voor- en nadoen van bewegingen waarin het hele 

lijf wordt losgemaakt. Bijvoorbeeld buigen, strekken, roteren van ledematen, springen en 

afwisselend spannen en ontspannen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van stimulerende muziek. 

Soms starten we de les met een bewegingsspel waarin eenvoudige opdrachten zijn verweven. 

6,         Aanleren van de choreografie 

De leerlingen leren een choreografie aan waarin diverse dansstijlen aan bod komen. 

7.   Evt. Combinatie dans en zang 
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Eerst wordt de zang aangeleerd en vervolgens de dans. De choreografie is 
ondersteunend aan de zang en andersom. Zo ontstaat er op een natuurlijke manier 
een vakoverstijgend geheel. Voor de eindmusical in groep 8 wordt er zo gaandeweg 
al geoefend om meerdere disciplines te gelijk te doen. 

8.        Beleving 

Dit deel van de les staat in het teken van de dansbeleving. Verscheidene elementen uit de les 

komen terug en kunnen worden verwerkt in een improvisatieopdracht of 

samenwerkingsopdracht. 

9. Afsluiting 

De afsluiting kan op verschillende manieren worden gedaan. Als de leerlingen druk zijn kan er 

een cooling down worden gedaan in de vorm van een rustige oefening, dans of spel.  Of de 

leerlingen kiezen zelf een dans om mee af te sluiten. 

 

Indeling lessen Dans en Zang  

Twee blokken van 8 lessen 

 

Blok 1 
Thema: Het dansende lichaam  

De leerlingen leren danstermen toepassen naar aanleiding van het lichaam. Tevens 
wordt aandacht besteed aan het vertalen van thema’s in dans. De leerlingen werken aan 
het ontwikkelen van eigen lichaamsbesef. Zij leren respect voor de ander te ontwikkelen 
in samenwerking. Zij leren aan de hand van afbeeldingen dansvertalingen maken. 
Zij werken aan het ontwikkelen van dansgevoel en een beter concentratievermogen. 

Verschillende dansstijlen komen aanbod, hip hop, moderne dans /dansexpressie musicaldans. 

Blok 2 

Thema: Internationaal anders 

Tijdens dit blok werken de leerlingen binnen duidelijke kaders, maar ontdekken meer 

en meer hun eigenheid, hun inventiviteit en de relatie tussen dansbewegingen en 

gevoelens en ervaringen. In de lessen wordt gebruikt gemaakt van diverse ruimtelijke 

opstellingen en muziek waarin maat en ritme gehanteerd moeten worden. Er worden 

internationale dansen aangeboden uit verschillende culturen. 

 
Blok van 12 lessen: 

Afgewisseld zang en dans in 60 minuten. Combinatie lessen Dans en Zang met 

verschillende dans/muziekstijlen. 

Dansstijlen: Musical, hip hop, moderne dans en dansexpressie. 

Muziek: Eigenwijs methode repertoire, pop, lichte muziek, musical/klein kunst liedjes. 
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Groep 7 Theater  

Introductie 

 
Bij het onderdeel theater gaat het erom dat kinderen de expressiemogelijkheden van 
stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen.  
Oefening, uitspraak, begripsvorming en consolidatie van de woordenschat zijn 
voortdurend aan de orde. Daarmee is het vooral van belang voor taalzwakke kinderen. 
 
In spel (drama) verbeelden de kinderen gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en 
personages. Zij leren door middel van spel met anderen te communiceren. De kinderen 
krijgen inzicht in de opbouw van een rol en een verhaal, het gebruik van decor en 
kleding en de overdracht naar een publiek. Zij maken kennis met professioneel theater 
en de manier waarop een voorstelling tot stand komt en gebruiken deze kennis bij hun 
eigen theatervoorstellingen. 
 
Voor kinderen is het vocale aspect van de communicatie erg belangrijk: praat je hoog, 
laag, hard of zacht, gevarieerd, snel, langzaam. Kunnen ze hun stem zo gevarieerd 
gebruiken? Ook middels spel komt de fijne beheersing van deze verschillende 
mogelijkheden van hun stem aan de orde. 
 
Drama-activiteiten vinden vrijwel altijd plaats in groepsverband. Kinderen werken 
samen en leren op elkaar in spelen. Kinderen leren ook relaties leggen tussen de 
verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid. Via dramatisch spel 
ervaren, analyseren en interpreteren ze deze werkelijkheid en leren ze bewuster 
omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen.  
 
Bij drama komen de volgende spelvormen aan bod:  

 spelvormen vanuit taal: klankspelen, dialoogspelen, associatiespelen en 
voordrachtspelen; 

 spelvormen vanuit beweging: pantomime en tableau; 
 spelvormen vanuit dramatisch spel: afspreekspelen, inspringspelen, 

improvisatiespelen, toneelspel en spelen met materiaal; taal en beweging komen 
in deze categorie samen. 

Het lesplan volgt een concentrische opbouw. Dit houdt in dat de onderwerpen, 

spelelementen en spelvormen die in voorgaande lessen aan bod zijn gekomen 

terugkomen in de volgende lessen maar dan op een hoger niveau. 

 

 

Theater Leerdoelen 

Tijdens de theaterlessen leren de kinderen vaardigheden die nodig zijn om te spelen in 

de musical/eindvoorstelling van groep 8. 

De vaardigheden worden ingedeeld in spel- en maakvaardigheden. 

De spelvaardigheden zijn van belang voor elke manier van werken. De 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54c-Toelichting.html
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54b-Toelichting.html
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/C-L54c-Toelichting.html
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maakvaardigheden spelen een rol als kinderen zelf ook een (grote) inbreng hebben in 

het maakproces. 

Spelvaardigheden 

Ontwikkelen van: 

 Focus 
 Intuïtie 
 Spelen met grote groep 
 fantasie 
 Verhalen vertellen 
 Verschillende speelstijlen 
 Herhaalbaar maken van een scene 
 Een rol spelen 
 Werken met spanning, humor 
 Improviseren 
 Ruimtegebruik 
 Concentratie 
 Samenspel 
 Spelen met tekst 
 Fysiek spel 

 
Maakvaardigheden 

ontwikkelen van: 

 Beelden maken 
 scènes maken 
 scènes schrijven 
 bewustwording van keuzemogelijkheden in decor, geluid, muziek, aankleding 
 elkaar “regisseren” 
 productiewerk  
 betekenis geven aan je eigen verhaal 
 feedback geven op wat je ziet  

 
 

Theater Werkwijze 

De eerste lessen staan vooral in het teken van spelplezier, veel laagdrempelige 

enthousiasmerende spelopdrachten.  

Ook steeds gericht op samenwerken, basisafspraken in theater, verschil tussen spel en 

werkelijkheid, publiek en spelers. 

Daarna inzoomen op met name spanningsopbouw en humor. 

Hoe speel je een grap, hoe speel je iets spannends, hoe verdeel je je verhaal in kleine 

delen, wat geef je al prijs wat niet. 
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Je focus, spelen in een grote groep is een ander belangrijk item wat in de lessen steeds 

aan bod moet komen. Alle musicals zijn altijd voor grote groepen geschreven, hoe zorg je 

dat je doorspeelt, ook als je geen tekst hebt, hoe zorg je dat je een deel bent van het grote 

geheel zonder onder te sneeuwen. 
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Groep 8 Musicalcoaching 

Introductie  

 

Bij het maken en spelen van de musical komen alle tot nu toe geleerde vaardigheden 

samen. Musical is door haar specifieke verdeling in dans, zang en acteren een zeer 

veelzijdige kunstvorm. Musical is een groepsactiviteit. Samenwerking is belangrijk bij de 

verschillende lesonderdelen. Kwaliteit en spelplezier gaan hand in hand.  

 

Je krijgt les in zingen, dansen en/of toneelspelen. Je leert je stem met lef gebruiken. De 

leerlingen leren een choreografie aan waarin diverse dansstijlen aan bod komen. 

 Soms ga je ook zingen terwijl je danst. Toneelspelen bij musical doe je met veel 
expressie. Het einddoel is de presentatie van de musical door groep 8.  
 
Omschrijving 
Elke school heeft zijn eigen manier om met groep 8 een musical te presenteren. 
Als bestaand verhaal met een karaoke- cd, als zelfgeschreven verhaal of als film. 
De musicalcoach is aanwezig als ondersteuning tijdens dit repetitieproces. Waar 
loopt de verhaallijn vast? Hoe kan het product kwalitatief verbeterd worden? Hoe 
krijgt individueel talent een plek krijgen in het geheel? De coach neemt het werk 
niet uit handen, maar schiet te hulp waar nodig. 
 
Inhoud: brainstormen, creëren, begeleiden van deelrepetities, regisseren, 
werkvormen aandragen. 
 
Musicalcoaching, leerdoelen,  

 Ontlasten van de groepsleerkracht. 
 Inhoudelijk ondersteunen van de leerkracht 
 Ideeën omzetten in theatrale vormen. 
 Talent begeleiden en een plek geven in het geheel. 
 Feedback geven in combinatie met duidelijke opdrachten. 
 Het integreren van eventuele instrumenten in het eindproduct.  

 

Musicalvaardighedenmusicalproductie 

 zingen (techniek, interpretatie) 
 dansen (techniek, interpretatie, ruimtegebruik, fysieke kennis) 
 samenspelen (luisteren, incasseren, reageren) 
 spelen vanuit tekst  
 acteren (inleven, rollenspel, komisch bewustzijn, ruimtegebruik) 
 presenteren 
 samenwerken 
 theatervormgeving 

 

http://www.uck.nl/cursussen/discipline/musical
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Werkwijze Musicalcoaching  

Artiance neemt contact op met de groepsleerkracht van groep 8. De leerkracht geeft aan 

op welk gebied hij/zij ondersteuning zou willen inzetten. Hierbij kan gedacht worden 

aan: 

- begeleiden van de theatervormgeving (ruim voor het begin van de repetities) 
- ondersteuning bij het zoeken van een geschikte musical 
- ondersteuning bij het zelf maken van een script in de klas 
- ondersteuning bij het maken van choreografieën 
- ondersteuning bij het componeren van muziek in de klas 
- zang coaching in de klas 
- regietips (laatste periode van de repetities) 
- en nog veel meer…………….. 

 

Per klas is 16 uur coaching beschikbaar. Deze uren worden in overleg met de leerkracht ingezet. 

 

 

 

Artiance, Talent in Ieder Kind 2014 

 


