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Voorwoord
Met trots presenteren wij de doorlopende leerlijn kunst- en cultuureducatie van het Huis voor de Kunsten de Lindenberg te
Nijmegen.
De leerlijn is in de eerste plaats bedoeld voor docenten in de kunsten en kunstenaars die werkzaam zijn in het primair
onderwijs. Uniek is dat zij hiermee met de vrijheid van hun eigen vak kunnen werken binnen de kerndoelen van het primair
onderwijs.
Daarnaast is de leerlijn van belang voor:
•	Leerkrachten en directies in het primair onderwijs, zodat een gemeenschappelijke taal ontstaat die het mogelijk maakt om
de leerlijn af te stemmen op de vraag van de school.
•	Studenten en docenten van pabo’s en kunstvakopleidingen, zodat er ook kunstdocenten opgeleid kunnen worden die zich
specifiek richten op het primair onderwijs.
•	Overige belanghebbende organisaties, zoals de gemeente Nijmegen, die streven naar het duurzaam verankeren van kunst
en cultuur op (brede) scholen in het primair onderwijs.
Met vereende krachten heeft het onderwijsteam van de Lindenberg bestaande uit docenten in de kunsten en
kunstenaarsdocenten (hierna kunstdocenten genoemd), de afgelopen twee jaar samengewerkt en zich geschoold om deze
leerlijn vorm te geven. Deze leerlijn is een prachtig instrument voor communicatie, integratie en samenwerking met het
primair onderwijs vanuit een heldere vakinhoudelijke opbouw. De leerlijn biedt een gezamenlijke taal voor alle betrokkenen
om het werk op de scholen professioneel verder te ontwikkelen. Het bevat een vakgericht, pedagogisch-didactisch kader van
waaruit de lessen voor het onderwijs kunnen worden vormgegeven.
De leerlijn biedt handvatten voor kunstdocenten om gericht en vanuit hun passie voor het vak binnen de gevraagde
contexten van het onderwijs maatwerk te leveren. Het is geen ingevulde leerlijn met omschreven lessen. Kunstdocenten zijn
gespecialiseerd in hun vakspecifieke vaardigheden en werken vanuit een creatief proces. Binnen de omschreven kaders kunnen
zij toegespitst op de vraag hun eigen lessen ontwerpen. Dit maakt het lesgeven iedere keer tot een belevenis, omdat de
passie en het vakmanschap van de docenten veel variatie mogelijk maakt.
Na tien jaar werken op de Open Wijkscholen presenteert de Lindenberg met deze leerlijn een groeidocument dat de
mogelijkheid biedt om het werken op de scholen verder te ontwikkelen en te verbeteren. Uitgangspunt is dat de school de
vraag bepaalt, zodat de Lindenberg altijd een programma aanbiedt dat op iedere school op maat kan worden uitgevoerd en
bijgesteld.
De ambitie van de Lindenberg is om deze werkwijze van duurzame verankering met het onderwijs verder te ontwikkelen
en kunstdocenten hierin te scholen. Wij gaan voor kwaliteit zoals beschreven in de monitor ‘Cultuureducatie in het primair
onderwijs’*:
•	Een programma dat past in de visie van de school.
•	Samenhang in het programma en verankering in het onderwijs.
•	Doorlopende leerlijnen voor cultuureducatie.
•	Structurele financiering van kunstdocenten om meerjarig met een school verbonden te zijn.
•	Structurele samenwerking van scholen met culturele instellingen.
Met dank aan de gemeente Nijmegen, die de Lindenberg een structurele subsidie heeft toegekend om de kunst- en
cultuureducatie op de brede scholen in Nijmegen te bevorderen.
Met speciale dank aan Joos Damen voor haar werk en inspiratie bij de totstandkoming van deze leerlijnen.
Wilt u meer weten over de doorlopende leerlijn kunst- en cultuureducatie neem dan contact op met Rini Sonnemans,
coördinator onderwijs van de Lindenberg, T 024 327 39 24, E onderwijs@delindenberg.com.
Team Lindenberg op School

*Bron: Hoogeveen, Van der Vegt: ‘Eindrapportage monitor regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs’; 2008
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Missie, visie, kader en opzet
De Lindenberg is het Huis voor de Kunsten in Nijmegen.
De afdeling onderwijs van de Lindenberg werkt intensief samen met 12 brede scholen en bedient daarmee 3.000
leerlingen per jaar met kunst en cultuur.
Een team van 35 kunstdocenten geeft onder schooltijd, tijdens de verlengde schooldag en na school lessen in theater,
beeldende kunst, dans, muziek, circus, mode, audiovisuele kunst, taal en literatuur. Deze lessen worden op school
gegeven.
De Lindenberg investeert in organisatie, scholing en voorbereiding van de docenten.

De missie in het basisonderwijs van de Lindenberg is:
Ieder kind op elke school heeft het recht om op structurele wijze goede educatie te genieten op het terrein van kunst
en cultuur. Dit geldt vooral voor kinderen die van huis uit niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur.
De lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten die met toegepaste (kunstzinnige) media in staat zijn tot
samenwerken, verbinden en inspireren.
Samenwerken
De Lindenberg en de brede scholen werken al meer dan tien jaar samen aan kunst- en cultuureducatie.
De Lindenberg wil zijn expertise op het gebied van kunst- en cultuureducatie inzetten voor brede scholen in
achterstandswijken in Nijmegen. In onze visie is actieve deelname aan kunst en cultuur bij uitstek een terrein waarop alle
kinderen, ongeacht de herkomst en het opleidingsniveau van hun ouders, hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.
De brede scholen in Nijmegen willen vanuit een gekozen profiel een krachtige leeromgeving scheppen. Wij zijn ervan
overtuigd dat kunst- en cultuurlessen wezenlijk bijdragen aan het bereiken van de onderwijsdoelen. Kunst en cultuur bieden
werkvormen die leiden tot een rijke leeromgeving die niet louter talig is, maar ook motorisch en emotioneel. Uit landelijk
onderzoek door Ann Bamford (2007) blijkt dat het inzetten van kunstdocenten bijdraagt aan kwalitatief betere lessen en bij
een duurzame relatie tot betere onderwijsopbrengsten leidt.
De Lindenberg wil zijn ambitie waarmaken door optimale kwaliteit in kunst- en cultuurlessen aan te bieden en deze verder
te ontwikkelen in samenspraak met het onderwijs. Daarvoor heeft de Lindenberg deze leerlijn kunst- en cultuureducatie
ontwikkeld voor de groepen 1 tot en met 8, waarbij benoemd wordt welke kennis, vaardigheden en houdingen leerlingen
ontwikkelen.
Verbinden
De Lindenberg werkt in alle kunstdisciplines in doorgaande leerlijnen die aansluiten op het curriculum van de individuele brede
school.
Verankering komt tot stand door aan te sluiten op de vraag van de school. De leerlijn verbindt de kunst- en cultuurlessen met
het specifieke curriculum van de individuele brede school en zorgt ervoor dat de kunstvakken een sterke, vanzelfsprekende
integrale positie krijgen binnen het onderwijsaanbod. Waar mogelijk worden de lessen onder schooltijd, tijdens de verlengde
schooldag en na school, gegeven door vaste kunstdocenten. De continuïteit in pedagogisch-didactische aanpak van de
leerlingen heeft een positief effect op de sfeer, de groepsdynamiek en het leerrendement. Leerlingen kennen de docent en de
manier van lesgeven is gelijk aan die onder schooltijd.
Inspireren
Leerlingen van groep 1 tot en met 8 ontwikkelen hun talenten met als doel hun ontwikkelingskansen te vergroten.
Kinderen kijken en beleven kunst en cultuur anders dan volwassenen. De afdeling onderwijs van de Lindenberg vindt het
belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen in de hedendaagse cultuur. De educatie rond kunst en
cultuur gaat in de eerste plaats uit van het zelf maken, kijken naar en genieten van kunst. De gevoelens, gedachten, wensen
of fantasieën die kunst en cultuur bij kinderen losmaken, staan centraal. Hoe maken en ervaren kinderen kunst vanuit hun
belevingswereld? De kinderen reflecteren hierbij op eigen en andermans gevoelens en gedachten.
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Een belangrijke voorwaarde voor leren, is motivatie: zin in leren. Door te zorgen voor een inspirerende leeromgeving
worden kinderen gestimuleerd om hun eigen mogelijkheden te onderzoeken, talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
De docenten kijken naar wie de kinderen zijn, naar wat zij kunnen en bouwen daarop voort. De kunstdocenten hebben
een enthousiasmerende en inspirerende rol. Zij vervullen een voorbeeldfunctie als verhalenverteller, vormgever, muzikant,
acteur, kunstenaar, fotograaf, circusartiest, schilder, enz. Leerlingen worden zo gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan en
authentieke vragen te stellen.
Kader
Deze leerlijn vormt een kader waarbinnen kunst- en cultuurlessen die gegeven worden onder schooltijd, tijdens de verlengde
schooldag en na school, vormgegeven kunnen worden. Het is aan de individuele school om te bepalen vanuit welke visie zij
in samenspraak met de Lindenberg wil vertrekken. In deze doorlopende leerlijn is bewust nagedacht over welke leerstof,
wanneer en hoe kan worden aangeboden. De leerlijn gaat daarbij niet uit van een strikt lineaire lijn, maar sluit zoveel mogelijk
aan bij het authentieke leren, de theorie van meervoudige intelligenties en de pedagogiek van Reggio Emilia. De leerling is
altijd het uitgangspunt, rekening houdend met tempo, leerstijlen en culturele diversiteit. Lessen kunnen gekoppeld worden
aan verschillende contexten of gebeurtenissen:
•	onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en techniek
•	taalaanbod van de school
•	thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
•	(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
•	onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld en de hedendaagse cultuur van de kinderen
•	de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
•	de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars en kunstenmakers
Maatwerk
De leerlijn kan vanuit elke kunstdiscipline op maat gemaakt worden voor elke school en elke groep. Afgestemd op de vraag
van de school biedt de leerlijn de mogelijkheid om kunst en cultuur in gedifferentieerde trajecten in te zetten. De school kan
kiezen uit de volgende trajecten die onder schooltijd, tijdens de verlengde schooltijd en na school ingezet kunnen worden:
•	Monoleerlijn: een doorlopende leerlijn voor één kunstvak voor groep 1 tot en met 8.
•	Multileerlijn: doorlopende leerlijn voor meerdere kunstvakken voor diverse leeftijdgroepen. Deze kunnen naast elkaar
functioneren of afgestemd worden op schoolcontexten, thema’s of vieringen.
•	Contextgerichte leerlijn: kunstvakken worden gekoppeld aan de leercontexten van het primair onderwijs. De samenwerking
met andere leergebieden staat centraal.
Opbouw
De leerlijn kent voor elke kunstdiscipline dezelfde opbouw en uitgangspunten, waardoor de kunstvakken eenvoudig met elkaar
zijn te verbinden. Werken in een interdisciplinair team van kunstdocenten betekent dat allen dezelfde taal spreken over wat
bereikt kan worden met de leerlingen en op welk niveau.
In deze leerlijn zijn de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie voor het primair onderwijs, het uitgangspunt.
Deze kerndoelen zijn vertaald naar de vier domeinen: beleven, produceren, presenteren en reflecteren. Alle kunstvakken zijn
dan ook vanuit die vier domeinen opgebouwd.
Voor elk kunstvak zijn specifieke vakinhoudelijke doelen geformuleerd met enkele lessuggesties. In deze leerlijn is de indeling
van het ontwikkelingsniveau van groep 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 gehanteerd. Daarnaast gelden voor alle vakgebieden zeven culturele
competenties, waarmee aangegeven wordt welke kennis, vaardigheden en houdingen leerlingen van groep 1 tot en met 8
ontwikkelen (zie culturele competenties op pag. 8).
De kunst- en cultuurlessen sluiten op elkaar aan en kunnen gekoppeld worden aan de leercontexten van de school. De
lessen onder schooltijd of tijdens de verlengde schooldag zijn funderend van aard, de lessen na school zijn uitbreidend of
specialistisch. De kunst- en cultuurlessen onder schooltijd worden verbonden met kunst- en cultuurlessen na school om zo
talenten van leerlingen verder te ontwikkelen.
Creatieve proces
Wat kunstvakken verbindt, is het creatieve proces. In dit proces worden diverse fasen doorlopen zoals verzamelen, selecteren,
ontwerpen, vormgeven en presenteren. In de domeinen beleven, produceren en presenteren komen deze fases aan bod.
Vanuit het domein reflecteren, vindt steeds reflectie plaats op de andere drie domeinen.
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onderzoeken kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs
In een creatief leerproces maken leerlingen gebruik van voelen, waarnemen, denken, beslissen en doen. Leerlingen hebben in
dit proces vrijheid nodig om te kunnen experimenteren en te onderzoeken om zodoende hun ideeën, fantasieën, gedachten en
gevoelens vorm te geven. Hoe meer vaardigheden, kennis en houdingen leerlingen ter beschikking hebben, des te beter zijn zij
toegerust om te experimenteren en te onderzoeken.
Belangrijk hierbij is dat alle domeinen in een les en/of lessencyclus doorlopen worden, zodat een volwaardige leercyclus
ontstaat waarin leerlingen geprikkeld worden tot het stellen van vragen en het vormgeven van hun eigen beleving en
verbeelding. Beleven is het ervaren van kunst en cultuur en daarvan genieten (voelen, kijken, luisteren). Produceren is het
zelf maken, experimenteren, onderzoeken en vormgeven van kunstzinnig werk (denken en doen). Presenteren is het aan
derden laten zien van kunstzinnig werk. Reflecteren vindt plaats op de actieve en receptieve kunsteducatie. Belangrijk is dat
gereflecteerd wordt op eigen en andermans vormgegeven ideeën, fantasieën en producten (kijken, luisteren, denken).

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Receptief vermogen:
De leerling kan zich openstellen voor diverse kunstuitingen.

Culturele competenties
Deze leerlijn is gebaseerd op zeven te verwerven culturele competenties. Een competentie is een samenhangend geheel van
vaardigheden, kennis en houding: iets kunnen, iets kennen en aangesproken worden op je houding. Competenties doen een
beroep op het leervermogen van de leerlingen.
Een culturele competentie geeft aan wat een leerling ontwikkelt door middel van kunst en cultuur. De culturele competenties
in deze leerlijn zijn afgeleid van de vier domeinen: beleven, produceren, presenteren en reflecteren. Aan kunst gerelateerde
competenties zijn: receptief vermogen, creërend vermogen, onderzoekend vermogen en reflectief vermogen. Algemene
competenties zijn: vermogen tot samenwerking en vermogen tot zelfstandig werken.
Cultuur in de spiegel
Terwijl de Lindenberg vanuit de praktijk bezig was met de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn, verscheen in het voorjaar
van 2010 het eerste verslag van het onderzoek van Barend van Heusden naar een theoretisch kader en een raamleerplan voor
cultuuronderwijs voor 4 - 18 jarigen. Barend van Heusden introduceerde in zijn publicatie ‘Cultuur in de Spiegel’* een brede,
nieuwe blik op cultuuronderwijs.
De publicatie ‘Cultuur in de Spiegel’ bevat een theoretisch kader waarin nieuwe omschrijvingen worden geïntroduceerd van
cultuur en vier culturele vaardigheden. Onder cultuur verstaat Van Heusden het gebruik van je geheugen om een steeds
veranderende werkelijkheid te (her)kennen en er vorm en betekenis aan te geven. Cultuur is nooit af, het is een voortdurend
proces.
Van Heusden onderscheidt vier culturele basisvaardigheden. Men kan het geheugen gebruiken om de werkelijkheid waar te
nemen, te verbeelden, te conceptualiseren en te analyseren. Het gebruikmaken van verschillende media staat daarbij centraal.
Want zowel oude als nieuwe als productieve receptieve media zijn de dragers van cultuur.
In de praktijk betekent dit dat leerlingen kennis, houding en vaardigheden over en door verschillende media aangereikt dienen
te krijgen om hun culturele mogelijkheden te vergroten. Het leren reflecteren op hun eigen cultuur is hierbij een centraal
thema. Van Heusden omschrijft dit als het cultureel zelfbewustzijn, waarbij verschillende basisvaardigheden gecombineerd
worden met verschillende media.
Met belangstelling zal de Lindenberg het onderzoekstraject van Van Heusden volgen en de concrete uitwerking van het
raamleerplan voor cultuuronderwijs tegemoet zien. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek bruikbaar zijn bij de
verdere ontwikkeling van de leerlijn cultuuronderwijs voor het primair onderwijs van de Lindenberg.
De leerlijn van de Lindenberg is vanuit de praktijk gegroeid en ontworpen, en heeft raakvlakken met het theoretisch kader
voor cultuuronderwijs. Dit vooral voor wat betreft het gebruik van media en de vier culturele vaardigheden. In de hiervoor
beschreven domeinen beleven, produceren en presenteren komen de culturele vaardigheden op verschillende momenten en
niveaus aan de orde en wordt hier telkens op gereflecteerd. Het reflecteren op het receptief en productief werken, leidt tot
nieuwe onderzoeksvragen bij de leerlingen. In de leerlijnen van de Lindenberg staan de vakvaardigheden expliciet benoemd,
omdat deze de basis vormen voor het verwerven van creatieve culturele competenties. Dit sluit aan bij Van Heusdens theorie
waarin hij stelt dat kennis en vaardigheden van media het culturele vermogen verrijken en dat mediale vaardigheden een
voorwaarde zijn voor cultuur.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: Reflectief - kijken, luisteren, denken
Reflectief vermogen:
De leerling kan kunstuitingen van zichzelf en anderen
bespreken en waarderen.

Domein: Presenteren

Domein: Produceren

Leerstrategie: Actief - denken, doen

Leerstrategie: Actief - denken, doen

Vermogen zich te presenteren:
De leerling kan kunstuitingen van zichzelf of die hij met
anderen heeft vormgegeven, presenteren aan derden.

Onderzoekend vermogen:
De leerling kan experimenteren met technieken,
materialen en vaardigheden en deze toepassen in eigen
en/of gezamenlijk werk.

Vermogen tot samenwerken:
De leerling kan samenwerken tijdens een creatief proces
of bij het maken van een gezamenlijk product.
Vermogen tot zelfstandig werken:
De leerling kan zijn eigen creatief proces sturen en/of
een bijdrage leveren aan het groepsproces.

Creërend vermogen:
De leerling kan op eigen wijze zijn ideeën, fantasieën en
gedachten vormgeven.
Vermogen tot samenwerken:
De leerling kan samenwerken tijdens een creatief proces
en/of bij het maken van een gezamenlijk product.
Vermogen tot zelfstandig werken:
De leerling kan zelfstandig een bijdrage leveren aan zijn eigen
ontwikkelingsproces en aan het groepsproces.

*Bron: Van Heusden: ‘Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs’; voorjaar 2010
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Ontwikkelingslijn culturele competenties 4 - 13 jarigen
Groep 1 - 2

Groep 3 - 4

Groep 5 - 6

Groep 7 - 8

Domein beleven: voelen, kijken, luisteren
Receptief vermogen

Receptief vermogen

Receptief vermogen

Receptief vermogen

De leerling kan genieten van
de lessen gegeven door de
kunstdocent.

De leerling kan genieten van
de lessen gegeven door de
kunstdocent.

De leerling kan genieten van
de lessen gegeven door de
kunstdocent.

De leerling kan genieten van
de lessen gegeven door de
kunstdocent.

De leerling kan geraakt worden
door kunst.

De leerling kan geraakt worden
door kunst.

De leerling kan zich inleven in
en geraakt worden door een
kunstuiting.

De leerling kan zich inleven in
en geraakt worden door een
kunstuiting.

De leerling weet door het
ervaren van de lessen met
behulp van de kunstdocent
zijn eigen mogelijkheden en
talenten te ontwikkelen.

De leerling weet door het
ervaren van de lessen met
behulp van de docent zijn eigen
mogelijkheden en talenten te
ontwikkelen.

Domein produceren: denken en doen
Creërend vermogen

Creërend vermogen

Creërend vermogen

De leerling beheerst enkele
technieken en vaardigheden om
een opdracht uit te voeren.

De leerling beheerst enkele
technieken en vaardigheden om
een opdracht uit te voeren.

De leerling beheerst enkele
technieken en vaardigheden om
een opdracht uit te voeren.

De leerling kan met behulp van
de kunstdocent de volgende
stap bepalen die nodig is om
tot een ontwerp te komen.

De leerling kan met behulp van
de kunstdocent de volgende
stap bepalen die nodig is om
tot een ontwerp te komen.

Groep 1 - 2

Groep 3 - 4

Groep 5 - 6

Groep 7 - 8

Samenwerkend vermogen

Samenwerkend vermogen

Samenwerkend vermogen

Samenwerkend vermogen

De leerling kan naar anderen
luisteren.

De leerling kan naar anderen
luisteren.

De leerling kan naar anderen
luisteren.

De leerling kan naar anderen
luisteren.

De leerling kan met anderen
samenwerken aan de
vaardigheden en het creatief
proces behorend bij de
verschillende kunstdisciplines.

De leerling kan met anderen
samenwerken aan de
vaardigheden voor het
betreffende kunstvak of aan
een creatief proces.

De leerling kan met anderen
overleggen en tot besluiten
komen.

De leerling kan met anderen
overleggen en tot besluiten
komen.

De leerling kan met anderen
afspraken maken en zich
daaraan houden.

De leerling kan met anderen
afspraken maken en zich
daaraan houden.

De leerling kan met anderen
samenwerken aan de
vaardigheden voor het
betreffende kunstvak of aan
een creatief proces.

De leerling kan met anderen
samenwerken aan de
vaardigheden voor het
betreffende kunstvak of aan
een creatief proces.

Zelfstandig vermogen

Zelfstandig vermogen

Zelfstandig vermogen

Zelfstandig vermogen

De leerling kan zich
concentreren op zijn eigen
creatief proces.

De leerling kan zich
concentreren op zijn eigen
creatief proces.

De leerling kan zich
concentreren op zijn eigen
creatief proces.

De leerling kan zich
concentreren op zijn eigen
creatief proces.

De leerling kan tijdens het
creatief proces werken aan
verbeteringen.

De leerling kan tijdens het
creatief proces werken aan
verbeteringen.
De leerling kan zich
verantwoordelijk voelen voor
zijn eigen werkwijze en het
eindresultaat.

De leerling kan op eigen wijze
zijn ideeën vormgeven.
Onderzoekend vermogen

Onderzoekend vermogen

Onderzoekend vermogen

Onderzoekend vermogen

De leerling kan met
verschillende materialen,
technieken en vaardigheden
experimenteren.

De leerling kan met
verschillende materialen,
technieken en vaardigheden
experimenteren.

De leerling kan met
verschillende materialen,
technieken en vaardigheden
experimenteren.

De leerling kan met
verschillende materialen,
technieken en vaardigheden
experimenteren.

De leerling kent de specifieke
materialen, technieken
en vaardigheden van het
betreffende kunstvak.

De leerling kent de specifieke
materialen, technieken
en vaardigheden van het
betreffende kunstvak.

De leerling kent de specifieke
materialen, technieken
en vaardigheden van het
betreffende kunstvak.

De leerling kent enkele
vakspecifieke begrippen
die hij nodig heeft voor het
ontwerpen en ontwikkelen van
een product.

De leerling kent enkele
vakspecifieke begrippen
die hij nodig heeft voor het
ontwerpen en ontwikkelen van
een product.
De leerling kan met behulp
van de kunstdocent en/of
de leerkracht, bronnen zoals
boeken, internet, musea,
archieven en kunstenaars
raadplegen om een creatief
proces vorm te geven.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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De leerling kan zich
verantwoordelijk voelen voor
zijn eigen aandeel binnen een
groter geheel.
Domein presenteren: denken en doen
Presenterend vermogen

Presenterend vermogen

Presenterend vermogen

Presenterend vermogen

De leerlingen kunnen samen
met de kunstdocent en/of
de leerkracht vormgegeven
producten laten zien en horen
aan derden.

De leerlingen kunnen in
groepjes of samen met de
kunstdocent en/of de leerkracht
vormgegeven producten laten
zien en horen aan derden.

De leerlingen kunnen in duo’s,
groepjes of samen met de
kunstdocent en/of de leerkracht
vormgegeven producten laten
zien en horen aan derden.

De leerlingen kunnen alleen,
in duo’s of in kleine groepjes
vormgegeven producten laten
zien en horen aan derden.

De leerling kan op een door
de kunstdocent aangeboden
podium zelfvormgegeven
producten laten zien en horen.

De leerling kan op een door
de kunstdocent aangeboden
podium zelfvormgegeven
producten laten zien en horen.

Domein reflecteren: kijken, luisteren, denken
Reflectief vermogen

Reflectief vermogen

Reflectief vermogen

Reflectief vermogen

De leerling kan met behulp van
de kunstdocent vertellen over
een ervaren kunstuiting.

De leerling kan met behulp van
de kunstdocent vertellen over
een ervaren kunstuiting.

De leerling kan met behulp van
de kunstdocent vertellen over
een ervaren kunstuiting.

De leerling kan met behulp van
de kunstdocent vertellen over
een ervaren kunstuiting.

De leerling toont respect en
waardering voor de presentatie
of mening van anderen.

De leerling toont respect en
waardering voor de presentatie
of mening van anderen.
De leerling kan aan de hand
van vakspecifieke begrippen
zijn eigen creatief proces en dat
van anderen, en de resultaten
daarvan, bespreken.
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Vakspecifieke pedagogisch-didactische
competenties van kunstdocenten
De Lindenberg wil kwaliteit leveren en borgen op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Kunstdocenten worden daarom
geschoold en beginnende docenten worden gecoacht tijdens de lessen.
De kunstdocenten onderrichten leerlingen in vaardigheden en technieken, kennis en houdingen om het creatieve proces vorm
te geven. Zij dienen daarvoor te beschikken over competenties waarmee ze ordening kunnen aanbrengen in het begeleiden
van een creatief proces in de kunstvakken. Deze competenties zijn:
•	organiserend vermogen
•	observerend vermogen
•	communicerend vermogen
•	inspirerend vermogen
Organiseren brengt structuur in de les
Bij een creatief proces is het belangrijk de les goed te organiseren in tijd, ruimte, materiaal en afspraken. Hoe beter de
les is georganiseerd hoe meer ruimte er is voor inspireren, observeren en communiceren, en het aanleren van specifieke
vakvaardigheden, technieken, kennis en houdingen.
Observeren brengt structuur in het gedrag
Door aan te sluiten bij niveauverschillen en culturele achtergrond blijven leerlingen betrokken. Bij het werken met een creatief
proces is het belangrijk dat de docent kan observeren. Observeren is kijken door een speciale bril. De docent kijkt met name
naar waarom leerlingen niet deelnemen aan het creatieve proces en kan achterhalen waardoor dit komt. In welke fase van
het creativiteitsproces verliest de leerling zijn aandacht. De docent kan schakelen in de les en weet leerlingen opnieuw te
inspireren.
Communiceren brengt structuur in de interactie tussen docent en leerling
Bij een creatief proces staat de interactie tussen docent en leerling centraal. De rol van de kunstdocent is bij de overdracht
essentieel. De docent leert kinderen zich te verwonderen, stimuleert de verbeeldingskracht, bevordert het stellen van
authentieke vragen en waardeert dit in plaats van dat kinderen voorbestemde antwoorden geven. Dit stelt eisen aan de
overdracht door de docent. Hij moet op een professionele manier kunnen communiceren. Communiceren staat hier voor
het contact maken en behouden met de leerlingen gedurende het creatieve proces. Hij moet kunnen schakelen tussen
vakinhoudelijke en pedagogische aansturing.
Inspireren brengt structuur in het proces
De docent heeft een belangrijke rol als inspirator. Hij kan leerlingen laten zien, voelen, horen en creëren, waardoor leerlingen
aangemoedigd worden en zelfvertrouwen krijgen om eigen artistieke ideeën vorm te geven. Bij de lesopbouw wordt
gebruikgemaakt van afwisselde werkvormen; dit zorgt voor dynamiek in de les. Leerlingen wordt de mogelijkheid geboden
actief betrokken te zijn bij de les. Er wordt afwisseling aangebracht in luisteren en actie ondernemen, inspanning en
ontspanning, impressie en expressie, overleggen en uitvoeren, oefenen en presenteren, individueel en samenwerken, vaste
rituelen en verrassingen.
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Leerlijn drama
Voor groep 1 tot en met 8 (4 - 13 jaar)
De doorlopende leerlijn drama voor de groepen 1 tot en met 8, die gegeven wordt door kunstdocenten, biedt richting en
kader voor planmatig dramaonderwijs. Het uitgangspunt van deze leerlijn is dat alle leerlingen de kans krijgen om met
dramaonderwijs in contact te komen. Kinderen ontdekken van jongs af aan al spelend de wereld. In hun spel experimenten
ze met onbekende mogelijkheden en bootsen ze anderen na. Dit levert een bijdrage aan hun intelligentie, motoriek, fantasie
en voorstellingsvermogen. Jonge kinderen spelen in hun voorschoolse periode veelal spontaan spel. Door drama op te nemen
in het onderwijsprogramma krijgen alle kinderen kansen zich hierin verder te ontwikkelen en bekwamen. Middels geleid spel
doen kinderen nieuwe leerervaringen op in verschillende leer- en ontwikkelgebieden.
Bij drama gaat het om een specifieke vorm van spel: dramatisch spel ofwel ‘doen-alsof’ spel. Drama maakt onderdeel uit van
de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en reflecteren voor het primair onderwijs. Specifiek voor drama betekenen de kerndoelen
dat het erom gaat dat kinderen de expressie mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en
toepassen. 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. Leerlingen maken in deze leerlijn kennis met professioneel theater en de
manier waarop een voorstelling tot stand komt en gebruiken deze kennis bij hun eigen theatervoorstellingen.
Drama-activiteiten vinden vrijwel altijd plaats in groepsverband. Kinderen werken samen en leren op elkaar in te spelen.
Kinderen leren ook relaties te leggen tussen de verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid. Via
dramatisch spel leren ze deze werkelijkheid ervaren, analyseren en interpreteren, en leren ze bewuster omgaan met hun eigen
gedrag en dat van anderen. Bij drama wordt gebruikgemaakt van spelvaardigheden, verbeelden en vormgeven.
In deze leerlijn komen alle kerndoelen in een geleide opbouw gedurende alle leerjaren aan bod. De opklimming in
moeilijkheidsgraad is terug te vinden in de onderwerpkeuze, de werkvormen, de gebruikte materialen en de technieken.
De leerlijn is uitgewerkt in de vier domeinen: beleven, produceren, presenteren en reflecteren. Bij het beleven kunnen
leerlingen genieten van en geraakt worden door het spelen van en kijken naar toneel. Door toneel te spelen, verwerven ze
dramavakvaardigheden die ze presenteren aan elkaar en aan anderen. Bij het reflecteren geven ze betekenis aan wat ze
beleven en denken.
Bij elk domein zijn vakspecifieke doelen geformuleerd met enkele lessuggesties. Deze leerlijn raakt alle te ontwikkelen
dramakwaliteiten en biedt een breed kader waarbinnen kunstdocenten gestructureerd met drama aan de slag kunnen gaan.
Voor de inhoud van de dramalessen kan worden aangesloten bij leerstofgebieden, thema’s, vieringen en projecten. Ook kan
gewerkt worden vanuit de fantasie en beleving van leerlingen, de passie van de kunstdocent of vanuit andere kunsten of
kunstenaars.
Een belangrijk aspect van deze leerlijn is dat de dramalessen niet alleen onder schooltijd zijn of tijdens de verlengde
schooldag, maar dat de leerlijn ook samenhang biedt met naschoolse dramalessen op de eigen school. Onder schooltijd
en tijdens de verlengde schooldag zijn de lessen voor alle leerlingen funderend. De lessen na school worden facultatief
aangeboden en zijn daardoor meer verdiepend en specialistisch met ruimte voor eigen keuzes.
Diverse onderzoeken over drama geven een positief beeld over de effecten van dramaonderwijs op de ontwikkeling van
kinderen. Kinderen kunnen zich beter concentreren, zich verplaatsen in de ander, worden gevoeliger voor taal, trainen hun
geheugen, leren emoties te uiten en vorm te geven, leren coöperatief samen te werken en elkaar te waarderen.
Samengevat: doelgericht dramaonderwijs levert een inspirerende en krachtige creatieve bijdrage aan de totale ontwikkeling
van ieder kind en de school als gemeenschap.

NB D
 e verschillende leerlijnen zijn zowel gezamenlijk als
individueel toepasbaar in het onderwijsprogramma.
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Leerlijn DRAMA
voor groep 1 en 2 (4 - 6 jaar)
Inhoud:

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden

Leerlingen ervaren gevoelens bij eigen en
andermans toneelspel.

De kunstdocent speelt vanuit een verhaal een rol
waarbij leerlingen meespelen.

Leerlingen ervaren het samen creëren van een
fantasiewereld en van daaruit spelen.

De kunstdocent speelt een kleine voorstelling of
vertelt een verhaal in de klas.

Leerlingen beleven de uitingsmogelijkheden van
hun stem, mimiek en bewegingen.

Leerlingen spelen toneel voor publiek.

De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn dans voor kleuters aansluiten bij:
-

het taalaanbod en de taalmethode van de school
onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de ervaring- en belevingssfeer van de kinderen
de passie, het eigen werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenmakers

Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.

Leerlingen beleven een toneelvoorstelling op
school.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vaardigheden

Leerlingen kunnen verhalen bedenken
en meespelen en gebruikmaken van de
spelelementen wie en wat.

De kunstdocent vertelt een verhaal waarbij
Leerlingen meespelen en uitbeelden.

Leerlingen kunnen reageren op spelimpulsen van
de kunstdocent en daarbij rekening houden met
elkaar.

Leerlingen beelden handelingen uit over hun
beleving van de dagelijkse werkelijkheid.
Leerlingen spelen dier- en fantasiefiguren.

Leerlingen kunnen met de kunstdocent een versje,
liedje of verhaal uitbeelden met gebruik van stem
en beweging.

Leerlingen experimenteren met de
uitingsmogelijkheden van stem, beweging en
mimiek.

Leerlingen kunnen hun aandacht op het speelvlak
gericht houden.

Leerlingen spelen vrij en geleid poppenspel.

Leerlingen kunnen enkele kenmerken van hun rol
kort vasthouden.

Leerlingen oefenen circusacts zoals jongleren
met sjaaltje en pittenzakjes, en ze spelen
dierennummers en clowns.
Leerlingen bewegen, zingen en spelen bij liedjes,
gedichten en verhalen.

Verbeelden

Leerlingen kunnen meespelen bij een vertelling
door de kunstdocent.

Leerlingen spelen mee bij een geleide
fantasievertelling.

Leerlingen kunnen met de kunstdocent en
zelfstandig een fantasiewereld creëren en
verbeelden.

Leerlingen associëren en verzinnen een
spelsituatie bij verhalen, voorwerpen, prenten en
geluiden.
Leerlingen maken een klankspel bij een verhaal.
Leerlingen oefenen hun zintuigen met spelen over
zien, horen, ruiken en voelen.
Leerlingen kijken naar een vertelkastje waarbij de
kunstdocent een verhaal vertelt en dit visualiseert
met grote prenten.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vormgeven

Leerlingen kunnen vanuit hun fantasie een eigen
spelomgeving bouwen met materialen.

Leerlingen maken een tableau vivant door met
een stilstaand beeld de essentie van een situatie
tonen.

Leerlingen kunnen primaire emoties uitbeelden
door enkelvoudige handelingen en gebruik van
stem, beweging en mimiek.

Leerlingen werken met mime en vertelpantomime
waarbij ze handelingen en gevoelens uitbeelden.

Leerlingen kunnen met de kunstdocent een
toneelstukje vormgeven voor een presentatie.

Leerlingen spelen met inspirerende attributen,
verkleedkleren en objecten uit de klas.
Leerlingen spelen mee bij een teachinginrole-spel,
waarbij de kunstdocent een personage speelt en
al vertellend leerlingen uitdaagt mee te spelen.
De kunstdocent begeleidt leerlingen bij de
presentatie van hun toneelstukje.

Leerlijn Drama
voor groep 3 en 4 (6 - 8 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn drama voor de groepen 3 en 4 aansluiten bij:
-

het taalaanbod en de taalmethode van de school
onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de directe belevingssfeer van de kinderen
de passie, het eigen werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenmakers

Leerlingen maken kennis met schmink.

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent een
toneelstukje presenteren.

Leerlingen spelen in de klas in kleine groepjes
toneelstukjes voor elkaar.
Leerlingen tonen toneelstukjes tijdens een open
les voor ouders.
Leerlingen presenteren toneelstukjes aan
andere klassen en bij vieringen, thema- of
weekafsluitingen.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een spelervaring en/of
voorstelling

Leerlingen kunnen met aandacht kijken naar
toneelspel van elkaar en van de kunstdocent.

De kunstdocent kijkt naar de toneelstukjes van
kinderen en benoemt wat hij ziet en hoort, en
wat zij doen.

Leerlingen kunnen vertellen over wat ze gezien,
gedacht en beleefd hebben bij toneel.
Leerlingen kunnen enkele rollen herkennen en
benoemen.

De kunstdocent stimuleert leerlingen naar elkaar
te kijken en te verwoorden wat ze zien, denken en
beleven.
De kunstdocent benoemt het eigen toneelspel en
laat leerlingen daarop reageren.
Leerlingen kijken naar voorstellingen en
reflecteren op wat ze zien, beleven en denken.
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Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten en geraakt worden

Leerlingen ervaren gevoelens en fantasieën bij
eigen en andermans toneelspel.

De kunstdocent speelt een kleine voorstelling of
vertelt een verhaal in de klas.

Vormgeven

Leerlingen kunnen in spelvorm een vers, lied of
verhaal aan andere leerlingen presenteren.

Leerlingen maken bij hun presentatie gebruik van
stem, mimiek, houding en beweging.

Leerlingen ervaren verschillende rollen en
spelsituaties en kunnen deze bewust beleven.

De kunstdocent speelt een rol in een verhaalvorm
waarbij ook leerlingen een eigen rol vervullen.

Leerlingen kennen de werking van theatrale
middelen en kunnen daarmee een scène bewust
vormgeven.

Leerlingen gebruiken lappen, kleding, attributen
en decorstukken bij de vormgeving van hun
sketch.

Leerlingen ervaren het verschil tussen toneelspel
en de dagelijkse werkelijkheid.

Leerlingen spelen toneel voor publiek.
Leerlingen kunnen voor een presentatie samen
met de kunstdocent een toneelstuk ensceneren.

Leerlingen maken gebruik van eenvoudige
grimeertechnieken en gaan daarmee toneelspelen.

Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.

Leerlingen kijken naar een voorstelling op school
of in het theater.

De kunstdocent speelt een personage, vertelt
daarbij een verhaal en betrekt kinderen bij het
spel door ze uit te dagen om mee te spelen.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vaardigheden

Leerlingen kunnen de spelelementen wie, wat en
waar hanteren en kort vasthouden.

Leerlingen spelen toneel met afspraken over
rollen, gebeurtenis, begin, plot en slot.

Leerlingen kunnen het begin, het plot en het
einde van een scène hanteren.

Leerlingen spelen met dialogen, bijv. telefoneren.

Leerlingen kunnen samenwerken.
Leerlingen kunnen spelen met aandacht voor
rolopbouw, mimiek, houding, stem, emotie en
taalgebruik.
Leerlingen kunnen spelen met poppen en
maskers.
Leerlingen kunnen een circusact ontwerpen en
presenteren.

Leerlingen improviseren vanuit startgegevens
zoals wie ben je?, een gebeurtenis, kleding of
stoelen.
Leerlingen oefenen mimespel met handelingen
over denkbeeldige emoties, voorwerpen en
krachten.

De kunstdocent stimuleert leerlingen bij
het ontwerpen van een toneelstuk diverse
dramawerkvormen te gebruiken.
De kunstdocent oefent de presentatie, geeft
regieaanwijzingen en begeleidt de generale
repetitie.

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
toneelstukjes presenteren aan publiek.

Leerlingen spelen toneelstukjes voor elkaar in de
klas.

Leerlingen spelen toneel waarbij muziek de
inspiratiebron is voor fantasie en bewegingen.

Leerlingen tonen toneelstukjes tijdens een open
les voor ouders.

Leerlingen worden geschminkt of schminken
zichzelf en spelen van daaruit dieren en personen.

Leerlingen presenteren een toneelstukje aan
andere klassen en bij vieringen, thema- of
weekafsluitingen.

Leerlingen spelen met maskers en bewegen
daarbij met karakteristieke bewegingen.
Leerlingen spelen diverse soorten poppenspel met
poppen, marionetten en voorwerppoppen.
Leerlingen oefenen circusacts zoals jongleren
met drie doekjes en een bal, Chinese bordjes,
acrobatiek in duo’s, evenwichtsnummers,
dierennummers en clowns.
Verbeelden

Leerlingen kunnen vanuit hun fantasie en
belevingswereld een situatie verbeelden en
spelen.
Leerlingen kunnen spelwerkelijkheid en alledaagse
werkelijkheid onderscheiden.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een toneelervaring en/
of voorstelling

Leerlingen kunnen ervaringen delen over het
repetitieproces en de presentatie van eigen en
andermans toneel.

De kunstdocent kijkt naar de toneelstukken van
kinderen, benoemt wat hij ziet en hoort, en wat
zij doen.

Leerlingen worden door de kunstdocent begeleid
bij het maken en spelen van een fantasieverhaal.

Leerlingen kunnen bewust observeren en daarover
communiceren met medeleerlingen.

De kunstdocent stimuleert leerlingen naar elkaar
te kijken en te verwoorden wat ze zien, denken en
beleven.

Leerlingen associëren bij geluiden, verhalen en
beelden.

Leerlingen kunnen reflecteren en betekenis geven
aan eigen toneelspel en dat van derden.

Leerlingen kijken naar een vertelkastje waarbij de
kunstdocent een verhaal vertelt en dit visualiseert
met grote prenten.

Leerlingen kennen de spelelementen wie, wat en
waar en kunnen deze benoemen.

Leerlingen fantaseren over het transformeren van
voorwerpen in een andere vorm of functie.

De kunstdocent benoemt zijn toneelspel en laat
leerlingen daarop reageren.
Leerlingen kijken naar voorstellingen en vertellen
over wat ze zien, beleven en denken.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Leerlijn drama
voor groep 5 en 6 (8 - 10 jaar)
Inhoud:

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten en geraakt worden

Leerlingen ervaren verschillende rollen en
spelsituaties en kunnen deze bewust beleven.

De kunstdocent speelt samen met de leerlingen
verschillende rollen vanuit diverse speelstijlen.

Leerlingen ervaren gevoelens en fantasieën bij
eigen en andermans toneelspel.

Leerlingen luisteren naar verhalen en hoorspelen
en kijken naar toneelspel.

Leerlingen ervaren verschillende speelstijlen.

Leerlingen spelen toneel voor publiek.

Leerlingen ervaren het inleven en spelen van
karakters.

Leerlingen bezoeken een professionele voorstelling
op school of in het theater.

De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn drama voor de groepen 5 en 6 aansluiten bij:
-

het taalaanbod en de taalmethode van de school
onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de directe belevingssfeer van de kinderen
de passie, het eigen werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenmakers

Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vaardigheden

Leerlingen kunnen de spelelementen wie, wat,
waar en wanneer hanteren en vasthouden.

Leerlingen oefenen spelvormen zoals dialoog- ,
rollen- , improvisatie- en productiespel.

Leerlingen kunnen de start, de spanningsopbouw
en het einde van een scène bewust hanteren.

Leerlingen gebruiken filmmuziek om van daaruit
verhalen te maken, te bewegen en te spelen.

Leerlingen kennen de betekenis van rolopbouw,
houding, emotie, stem, taal en mimiek, en kunnen
deze hanteren bij het spelen van personages en
scènes.

Leerlingen spelen pantomime met handelingen
over denkbeeldige voorwerpen, krachten,
personen, gebeurtenissen en emoties.
Leerlingen spelen vanuit schmink en maskers.

Leerlingen kunnen samenwerken.
Leerlingen kunnen improviseren.
Leerlingen kunnen een hoorspel maken en daarbij
teksten tot leven brengen met intonatie en dictie.

Leerlingen spelen met marionetten, schimmen-,
vinger-, stok-, hand- en voorwerppoppen.
Leerlingen oefenen circusacts zoals jongleren
met drie ballen en drie ringen, Chinese bordjes
en diabolo’s. Ze verzinnen eigen clownacts en
oefenen acrobatieknummers met drie of meer
personen.
Leerlingen leren op een eenwieler fietsen.
Leerlingen maken hoorspelteksten en -geluiden,
en gaan deze opnemen en beluisteren.

Verbeelden

Leerlingen kunnen zich inleven in een rol en
geconcentreerd en met fantasie een situatie
spelen.
Leerlingen kunnen vanuit hun
voorstellingsvermogen oplossingen bedenken
tijdens hun spel.

De kunstdocent begeleidt leerlingen bij het maken
en uitbeelden van een fantasieverhaal.
Leerlingen associëren bij geluiden, verhalen en
beelden.
Leerlingen spelen vanuit spelgegevens
improviserend een scène.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vormgeven

Leerlingen kunnen met gebruik van stem, mimiek,
houding en beweging een tekst of verhaal
vormgeven en presenteren.

Leerlingen maken bij hun presentatie bewust
gebruik van stem, mimiek, houding en beweging.

Leerlingen kunnen een scène vormgeven met
behulp van theatrale vormgevingsmiddelen.

Leerlingen gebruiken lappen, kleding, attributen
en decorstukken bij de vormgeving van hun
sketch.

Leerlingen kunnen elkaar regieaanwijzingen geven
over de manier van spelen en de mise-en-scène.

Leerlingen maken gebruik van eenvoudige
grimeertechnieken en gaan daarmee toneelspelen.
De kunstdocent stimuleert leerlingen bij
het ontwerpen van een toneelstuk diverse
dramawerkvormen te gebruiken.
De kunstdocent oefent de presentatie, geeft
regieaanwijzingen en begeleidt de generale
repetitie.

Leerlijn Drama
voor groep 7 en 8 (10 - 12 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn drama voor de groepen 7 en 8 aansluiten bij:
-

het taalaanbod en de taalmethode van de school
onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de directe belevingssfeer van de kinderen
de passie, het eigen werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenmakers

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan publiek

Leerlingen kennen enkele speelstijlen en
toneelvormen en kunnen deze presenteren aan
publiek.

Leerlingen ontwerpen en spelen zelfstandig een
toneelstuk en maken daarbij gebruik van theatrale
middelen, zoals lappen stof en attributen.

Leerlingen kunnen met behulp van theatrale
middelen een toneelstuk presenteren met een
verhaallijn waarin personages tot leven komen.

Leerlingen presenteren toneelstukken aan andere
klassen en ouders bij vieringen en week-, feestof themasluitingen.

Leerlingen kunnen bij hun presentatie
gebruikmaken van inleving, stem, mimiek,
gebaren en houding.

Leerlingen ontwerpen scenario’s voor een korte
videofilm, acteren voor de camera en tonen hun
filmpje op het intranet of YouTube.

Leerlingen kennen enkele principes van acteren
voor de camera zoals intonatie, mimiek en closeup opname.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een toneelervaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen verwoorden wat ze zien en
beleven en daarover communiceren.

Leerlingen geven hun mening en vertellen over
hun ervaring en gevoelens bij toneelspel.

Leerlingen kennen de spelelementen wie, wat en
waar en het begin en einde van een scène, en
kunnen deze benoemen.

Leerlingen en de kunstdocent observeren en
geven feedback over de inhoud en de wijze
waarop kinderen hun toneelspel uitvoeren.

Leerlingen kunnen andere leerlingen
verbeterpunten geven voor hun toneelspel.

De kunstdocent en de leerlingen geven tips en
complimenten aan elkaar voor hun theatrale
spelkwaliteiten.

Leerlingen kunnen vooraf, tijdens en na afloop
reflecteren op het eigen werkproces.
Leerlingen kunnen nadenken over wat ze zien en
daarover een eigen mening vormen.

De kunstdocent benoemt zijn toneelspel en laat
leerlingen daarop reageren.
Leerlingen kijken naar andermans voorstellingen
en vertellen wat ze zien, beleven en denken.

Leerlingen tonen respect en waardering voor het
spel en de meningen van anderen.
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Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten en geraakt worden

Leerlingen ervaren en genieten van eigen
en andermans toneelspel, voorstelling of
videoproductie.

Leerlingen spelen en beleven samen verschillende
rollen en situaties in diverse speelstijlen voor
publiek.

Verbeelden

Leerlingen kunnen spelen vanuit teksten of
verhaalkaders met aandacht voor rolopbouw,
mimiek, beweging, stem, emotie en taalgebruik.

Leerlingen verwerven informatie en inspiratie voor
de opbouw van personages en de vormgeving van
scènes.

Leerlingen ervaren het onderscheid tussen
zelfgespeeld en professioneel toneel.

Leerlingen bezoeken een professionele theater- of
musicalvoorstelling op school of in een theater.

Leerlingen kunnen met toneelspel een
werkelijkheid verbeelden en deze in relatie
brengen met de realiteit.

Leerlingen zoeken verhalen en teksten of schrijven
zelf spelscènes voor hun presentatie.

Leerlingen ervaren verschillende rollen en
situaties in diverse speelstijlen.

Leerlingen kijken naar en genieten van videoopnames van eigen en andermans acteerwerk.

Leerlingen ervaren de theatrale werking van
toneel door het acteerwerk, de spanningsopbouw
en de aankleding van een toneelstuk.

Leerlingen spelen voor publiek.

Leerlingen kunnen gebruikmaken van andere
kunstdisciplines voor inspiratie bij het verbeelden
van hun gevoelens en ideeën.
Vormgeven

Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vaardigheden

Leerlingen kunnen de spelelementen wie, wat,
waar, wanneer en waarom betekenis geven en
hanteren.

Leerlingen oefenen spelvormen zoals dialoog-,
rollen-, improvisatie- en productiespel.

Leerlingen kunnen begin, midden, climax en einde
van een toneel- of musicalstuk bewust betekenis
geven en vormgeven.
Leerlingen kennen de betekenis van rolopbouw,
houding, gebaar, emotie, stem, taal, ritme en
mimiek en kunnen deze hanteren bij samenspel
en het spel van personages.
Leerlingen kunnen samenwerken en daarbij
rekening houden met meer dan één andere rol.
Leerlingen kennen theatrale instrumenten
om spelspanning te creëren en kunnen deze
toepassen in spel en regie.
Leerlingen kunnen een hoorspel maken en daarbij
teksten tot leven brengen met intonatie, dictie,
volume en sfeergeluiden.
Leerlingen kunnen zelfstandig een toneelstuk
maken door middel van acteren, samenspel en
vormgeving.
Leerlingen kunnen improviseren op basis van
theatersport spelvormen.
Leerlingen kennen de principes van acteren voor
de camera en kunnen deze toepassen bij videoopnames.
Leerlingen kunnen aan drama gerelateerde
beroepen benoemen.

Leerlingen kunnen met gebruik van stem, mimiek,
houding en beweging een verhaal, tekst of
toneelstuk vormgeven.

Leerlingen maken bij de vormgeving gebruik
van diverse vormen zoals tableau vivant, mime,
rollenspel, decor, schmink en kostuums.

Leerlingen kennen bij toneel- en
musicalpresentaties de betekenis en werking van
kostuums, licht, geluid, decor en attributen en
kunnen dit toepassen.

Leerlingen analyseren video- en filmbeelden van
bijv. toneel, clips en musicals op gebruik van
beeldtaal, spel, beweging en vormgeving.

Leerlingen kunnen regieaanwijzingen ter
verbetering van de kwaliteit van de uitvoering
verwerken.

Leerlingen verwerken tijdens het repetitieproces
verbeterpunten en regietips in een vernieuwde
scène, vormgeving of sterker acteerwerk.

Leerlingen spelen pantomime met handelingen
over denkbeeldige voorwerpen, krachten,
personen, gebeurtenissen en emoties.

Leerlingen acteren, zingen en bewegen in een
musical-, toneel- of videoproductie.
Leerlingen maken hoorspelteksten en -geluiden en
gaan deze opnemen en beluisteren.

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen toneelspelen voor publiek
vanuit improvisaties of vaste teksten.

Leerlingen bespreken verhalen en toneelstukken
om deze te gebruiken of te bewerken voor
presentaties.

Leerlingen oefenen met het acteren voor de
videocamera en maken kennis met de werking van
close-up, medium, totaalshots en camerakadering.

Leerlingen kennen rol- en scèneopbouw en
kunnen dit toepassen in een eindpresentatie of
musical.

Leerlingen spelen theatersport waarbij ze
improviseren met gebruik van theatersport
spelvormen, zoals twee teams die duelleren.

Leerlingen kennen de principes van acteren voor
de camera zoals intonatie, mimiek, close-up en
overshoulder-opname.

Leerlingen oefeningen elementair toneelspel,
zoals bewust luisteren, kijken, incasseren, inleven,
verbeelden en overtuigend acteren met gebruik
van stem en lichaam.

Leerlingen kunnen hun toneelstuk of filmscenario
presenteren via digitale media.

Leerlingen brengen theaterberoepen in kaart
zoals regisseur, souffleur, acteur, decor- en
kostuumontwerper, belichter, scenarioschrijver en
producer.

Leerlingen ontwerpen een regie en toneelbeeld
voor hun toneel- of musicalstuk en regisseren
elkaar.
De kunstdocent regisseert de eindproductie en
werkt aan de kwaliteit van de uitvoering.

Leerlingen gebruiken filmmuziek om van daaruit
verhalen te maken, te bewegen en te spelen.

Leerlingen spelen vanuit schmink en maskers.

Leerlingen gebruiken bewust theatrale middelen
om de verbeelding te versterken.

Leerlingen presenteren zelfvormgegeven en
ontworpen toneelstukken aan leerlingen en
ouders en bij week-, feest- of themasluitingen.
Leerlingen presenteren hun toneelstuk of musical
op school of op het podium van een cultureel
centrum.
Leerlingen maken een videofilm of clip en
plaatsen deze op intranet of YouTube.

Leerlingen kunnen acteren in samenhang met
andere kunstdisciplines zoals zang en dans.

Leerlingen verwerven informatie over
toneelcursussen en voorstellingen in de regio.

Leerlingen kennen de mogelijkheden van toneel
als vrije tijdsbesteding.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Drama-element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een toneelervaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen hun beleving en
betekenisgeving verwoorden over eigen toneelspel
en dat van anderen.

Leerlingen voeren onder begeleiding van de
kunstdocent een reflectiegesprek over het spel
van zichzelf en anderen of van professionele
acteurs/actrices.

Leerlingen kunnen respect en waardering tonen
voor het toneelspel en de meningen van anderen.
Leerlingen kunnen plannen bespreken en daarbij
een keuze maken voor een toneelscène, musical of
eindpresentatie.
Leerlingen kunnen hun mening geven over
een professionele voorstelling en deze mening
beargumenteren.
Leerlingen kunnen reflecteren op het werk van
theatermakers en acteurs in toneelstukken,
musicals en films.

Leerlingen analyseren en beoordelen elkaars
presentaties m.b.v. kijkvragen en geven
complimenten en opbouwende adviezen over het
gepresenteerde werk.
De kunstdocent voert een filosofisch gesprek met
de leerlingen naar aanleiding van de inhoud van
de voorstelling.
Leerlingen spreken aan de hand van een
toneelstuk of film onder leiding van de
kunstdocent over het werk en de opvattingen van
acteurs, regisseurs en vormgevers.

LEE
MURLIJ
ZIE N
K
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Leerlijn Muziek
Voor groep 1 tot en met 8 (4 - 13 jaar)
Muziek is van alle tijden en kent vele uitingen en verschijningsvormen in onze hedendaagse cultuur. Het heeft een
grote verscheidenheid van tradities, soorten, genres en stijlen. Dat muziek iets ‘doet’ met mensen blijkt uit de vele
manieren waarop we het dagelijks tegenkomen om sfeer te scheppen en emoties te uiten. Voor een gerichte opbouw van
muziekonderwijs aan kinderen biedt deze leerlijn een helder raamwerk. Met een doorlopende leerlijn muziek voor groep
1 tot en met 8, met lessen onder en na schooltijd en tijdens de verlengde schooldag gegeven door kunstdocenten, krijgt
muziekonderwijs een stevige basis. Uitgangspunt van deze leerlijn is dat alle leerlingen de kans krijgen met muziekonderwijs
in contact te komen.
Muziek maakt onderdeel uit van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en reflecteren voor het primair onderwijs. Specifiek voor
muziek betekenen de kerndoelen dat het erom gaat dat kinderen zich muzikaal kunnen ontwikkelen en hun muzikale kennis,
vaardigheden en houding vergroten. Dat kan door leerlingen bewust om te laten gaan met de gevoelens die het zingen, het
bespelen van instrumenten en het beluisteren van verschillende muziekfragmenten bij hen oproepen. De leerlingen ervaren
niet alleen dat muziek iets met hun gevoel doet, maar ook dat zij actief iets met muziek kunnen doen: zingen, een instrument
bespelen, bewegen en dansen op muziek, improviseren, componeren, luisteren en presenteren. Door te reflecteren op wat
zij voelen, zien, horen en doen ontstaat een volwaardige leercyclus waarin kinderen hun culturele competenties kunnen
ontwikkelen, vormgeven en vergroten. Leerlingen kunnen zich op verschillende manier met muziek bezighouden; deze leerlijn
onderscheidt de volgende muziekelementen: zingen, luisteren, bewegen, muziek maken, muziek vastleggen.
In deze leerlijn komen alle kerndoelen in een geleide opbouw gedurende alle leerjaren aan bod. De opklimming in
moeilijkheidsgraad is terug te vinden in de onderwerpkeuze, de werkvormen, de gebruikte materialen en de technieken. De
leerlijn is uitgewerkt in de vier domeinen: beleven, produceren, presenteren en reflecteren. Bij het beleven kunnen leerlingen
genieten van en geraakt worden door het maken van en luisteren naar muziek. Door muziek te produceren, verwerven ze
muziek vakvaardigheden die ze presenteren aan elkaar en aan anderen. Bij het reflecteren geven ze betekenis aan wat ze
beleven en denken
Bij elk domein zijn vakspecifieke doelen geformuleerd met enkele lessuggesties. Deze leerlijn raakt alle te ontwikkelen
muzikale kwaliteiten en biedt een breed kader waarbinnen kunstdocenten gestructureerd met muziek aan de slag kunnen
gaan. Voor de inhoud van muzieklessen kan worden aangesloten bij leerstofgebieden, thema’s, vieringen en projecten. Ook
kan gewerkt worden vanuit de fantasie en beleving van leerlingen, de passie van de kunstdocent of vanuit andere kunsten en
kunstenaars.
Een belangrijk aspect van deze leerlijn is dat de muzieklessen niet alleen onder schooltijd zijn of tijdens de verlengde
schooldag, maar dat de leerlijn ook samenhang biedt met naschoolse muzieklessen op de eigen school. Onder schooltijd
en tijdens de verlengde schooldag zijn de lessen voor alle leerlingen funderend. De lessen na school worden facultatief
aangeboden en zijn daardoor zijn meer verdiepend en specialistisch met ruimte voor eigen keuzes. Onder schooltijd krijgen alle
leerlingen algemene muzikale vorming, na schooltijd kunnen ze zingen in een koor, spelen in een orkest of gezamenlijk een
instrument bespelen.
Diverse onderzoeken over muziekonderwijs geven een positief beeld over de effecten van muziekonderwijs op de ontwikkeling
van kinderen. Kinderen kunnen beter luisteren, worden gevoeliger voor taal, trainen hun geheugen, leren emoties te uiten en
vorm te geven, leren coöperatief samen te werken en elkaar te waarderen. Samengevat: doelgericht muziekonderwijs levert
een inspirerende en krachtige bijdrage aan de totale ontwikkeling van ieder kind en de school als gemeenschap.
Leerlijn muziek instrumentaal
Naast de hierboven beschreven brede oriëntatie op muziekonderwijs biedt de leerlijn ‘muziek instrumentaal’ richting en
structuur voor beginnend instrumentaal onderwijs. Leerlingen kunnen onder leiding van de kunstdocent kennismaken met
diverse instrumenten zoals de blokfluit, gitaar, keyboard en djembé. De lessenseries bestaan uit lesblokken van 6 of 12 weken
met lessen van een uur. Deze lessen zijn oriënterend.

NB D
 e verschillende leerlijnen zijn zowel gezamenlijk als
individueel toepasbaar in het onderwijsprogramma.
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Leerlijn muziek
voor groep 1 en 2 (4 - 6 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn dans voor kleuters aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten en geraakt worden
door eigen en andermans
muziek en presentatie

Leerlingen ervaren verschillende soorten muziek,
zang en muziekinstrumenten.

De kunstdocent begeleidt zang met verschillende
instrumenten.

Leerlingen ervaren bij geluiden en muziekstukjes
dat hun fantasie wordt geprikkeld.

De kunstdocent laat zien en horen hoe diverse
soorten instrumenten worden bespeeld.

Leerlingen ervaren gevoelens bij eigen en
andermans klank- en muziekstukjes.

Leerlingen kijken en luisteren naar een
muziekvoorstelling op school of in het theater.

Leerlingen ervaren het presenteren van een lied of
het bespelen van een instrument voor publiek.

Leerlingen maken muziek of zingen voor publiek.

het taalaanbod en/of de taalmethode van de school
onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de directe belevingssfeer van de kinderen
de passie, het eigen werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenmakers

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Zingen

Leerlingen kennen eenstemmige en ritmisch
eenvoudige liedjes en kunnen deze zingen.

Leerlingen zingen diverse liedjes uit het
leerlingenrepertoire.

Leerlingen kunnen liedjes zingen in het
toongebied c’- c’’.

Leerlingen zingen met wisselzang.
Leerlingen zingen de toonladder.

Leerlingen kunnen eenvoudige liedstructuren
zingen met herhalingen in tekst en melodie.
Leerlingen kunnen onder begeleiding melodieën
zingen met aandacht voor articulatie en
zuiverheid.

Leerlingen oefenen hun stemexpressie.
Leerlingen variëren in liedteksten en eigen
woorden bij liederen die zij kennen.

Leerlingen kunnen zingen in verschillende
maatsoorten.
Luisteren

Leerlingen kunnen naar muziek luisteren die
afkomstig is uit verschillende stijlperioden en
culturen.
Leerlingen kennen enkele betekenissen van
muziekstukken.
Leerlingen kunnen tegenstellingen herkennen en
benoemen zoals hoog/laag en lang/kort.

Leerlingen luisteren aandachtig naar een lied of
geluidsfragment en beantwoorden vragen.
De kunstdocent werkt met concentratiespelletjes,
echo- en raadspel, waarin spelenderwijs geoefend
wordt met tonen, klanken, contrasten.
Leerlingen werken met klankspelletjes met
klankstaven en diverse muziekinstrumenten,
bespeeld door de kunstdocent en medeleerlingen.

Leerlingen kunnen een aantal muziekinstrumenten
herkennen aan de klank.
Leerlingen herkennen melodiefragmenten in een
muziekstuk.
>>> Lees verder op de volgende pagina
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Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Bewegen

Leerlingen kunnen zelfstandig en vrij bewegen op
klanken, geluiden en dans- en speelliederen.

Leerlingen bewegen met inspirerende materialen
zoals sjaaltjes en linten.

Presenteren aan derden

Presentaties in de groep tijdens de les.

Leerlingen kunnen bij het luisteren naar muziek
muzikale aspecten vertalen in bewegingen.

Leerlingen leren een verhaal uit te beelden en zich
inleven in een rol.

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
zingen en muziek maken, en dit presenteren
in kleine groepjes of met de groep samen voor
publiek.

Leerlingen kunnen bewegen op diverse soorten
muziek met verschillende maatsoorten,
tegenstellingen en sferen.

Leerlingen experimenteren met uitbeelden bij de
tekst van een liedje, een gedicht of een verhaal.

Leerlingen kunnen met bewegingen de vorm van
liederen of muziekfragmenten weergeven.

Muziek maken

Leerlingen kunnen van betekenisvolle situaties
klankbeelden ontwerpen met stiltemomenten, en
deze spelen.

Leerlingen reageren op muzikale tegenstellingen,
contrasten, ritme, vorm en sferen in de muziek.

Leerlingen kunnen korte speelstukjes maken met
herhalingen en contrasten.
Leerlingen kunnen experimenteren
met verschillende klankkleuren en
bespeelmogelijkheden van instrumenten.

Leerlingen presenteren aan elkaar en aan ouders
in de klas of bij week-, feest- of themasluitingen.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken

Leerlingen bewegen in een reactiespel op
muzikale fragmenten.

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Leerlingen laten bewegingen zien ter
ondersteuning van de tekst.

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een muziekervaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen kijken en luisteren naar muziek
en zang van groepsgenootjes en de kunstdocent.

De kunstdocent kijkt naar de kinderen, benoemt
wat zij ziet, hoort en wat zij doen.

Leerlingen kunnen vertellen over de eigen
muziekbeleving of die van anderen.

De kunstdocent benoemt wat hij/zij doet en laat
leerlingen reageren.

Leerlingen kunnen enkele muziekinstrumenten
benoemen.

De kunstdocent stimuleert kinderen naar elkaar
te kijken en te luisteren en te verwoorden wat ze
zien en horen.

Leerlingen oefenen ritmespelletjes met behulp
van een instrument.
Leerlingen zingen liedjes over instrumenten.

Leerlingen kunnen de maat en een eenvoudig
ritme spelen bij liedjes.

Open les voor ouders.

Leerlingen reageren met stem en/of instrumenten
op gebaren van de kunstdocent zoals de inzet, het
leiden en afslaan.
Leerlingen voeren speelstukjes uit met
herhalingen en contrasten: hard/zacht, snel/
langzaam.
Leerlingen klappen en spelen in de maat bij
muziek of een lied.
Leerlingen leren in spelletjes de naam en
de speelmanieren van enkele instrumenten
benoemen.

Muziek vastleggen

Leerlingen kunnen geluiden en klanken van
verschillende klankbronnen grafisch noteren en
spelen.
Leerlingen kunnen visuele beelden vertalen naar
klanken.
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Leerlingen tekenen eenvoudige grafische beelden
bij het geluid van bijv. klankstaaf, triangel of fluit.
Leerlingen maken een klankspel vanuit visuele
beelden zoals een foto of een prent.
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Leerlijn muziek
voor groep 3 en 4 (6 - 8 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn muziek voor de groepen 3 en 4 aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans muziek en
voorstelling

Leerlingen ervaren verschillende soorten muziek,
zang en muziekinstrumenten en kunnen deze
bewust beleven.

De kunstdocent begeleidt zang met verschillende
instrumenten.

Leerlingen ervaren gevoelens bij eigen en
andermans klank- en muziekstukjes.

het taalaanbod en/of de taalmethode van de school
onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals techniek of natuur
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de directe belevingssfeer van de kinderen
de passie, het eigen werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenmakers

Leerlingen ervaren bij geluiden en muziekstukjes
dat hun fantasie wordt geprikkeld.

De kunstdocent bespeelt verschillende klank- en
muziekinstrumenten.
Leerlingen bespelen kleine ritme-instrumenten
met aandacht voor solospel en samenspel.
Leerlingen maken muziek of zingen voor publiek.

Leerlingen ervaren het solo en met de klas spelen
van een ritme.

Leerlingen kijken en luisteren naar een
muziekvoorstelling op school of in het theater.

Leerlingen ervaren het onderscheid tussen publiek
en artiesten.
Leerlingen ervaren het presenteren van een lied of
het bespelen van een instrument voor publiek.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Zingen

Leerlingen kennen eenstemmige en ritmisch
eenvoudige liedjes en kunnen deze zingen.

Leerlingen breiden het liedrepertoire uit en sluiten
aan bij thema’s in de groep en maken daarbij
gebruik van beweging en spelvormen.

Leerlingen kunnen liedjes zingen in het
toongebied c’- c’’.

Leerlingen zingen met wisselzang.

Leerlingen kunnen eenvoudige liedstructuren
zingen met herhalingen in tekst en melodie.

Leerlingen oefenen hun stemexpressie door
inzingoefeningen met gebruik van dynamiek.

Leerlingen kunnen onder begeleiding melodieën
zingen met aandacht voor articulatie en
zuiverheid.

Leerlingen variëren in liedteksten en eigen
woorden bij liederen die zij kennen.

Leerlingen kunnen zingen in verschillende
maatsoorten.

Leerlingen leren een lied aan met
luisteropdrachten over de tekst.
Leerlingen zingen stukjes van de tekst mee.

Leerlingen kunnen zingen in de maat van diverse
instrumenten.
Luisteren

Leerlingen kunnen naar muziek luisteren die
afkomstig is uit verschillende stijlperioden en
culturen.
Leerlingen kennen enkele betekenissen van
muziekstukken.
Leerlingen kunnen tegenstellingen herkennen en
benoemen zoals hoog/laag en lang/kort.
Leerlingen kunnen op basis van de klank een
aantal muziekinstrumenten herkennen en
benoemen.
Leerlingen kunnen melodiefragmenten herkennen
in een muziekstuk.

Leerlingen zingen over en met instrumenten.
Opdrachten n.a.v. het luisteren naar een lied en
geluidsfragment.
De kunstdocent werkt met concentratiespelletjes,
echo- en raadspel, waarin spelenderwijs geoefend
wordt met tonen, klanken, contrasten, ritme en
sferen in muziek.
Leerlingen oefenen klankspelletjes met
klankstaven en xylofoon.
De kunstdocent laat via digitale media de klank
en speelwijze van verschillende instrumenten zien
en horen.
De kunstdocent bespeelt diverse instrumenten
met aandacht voor klank, tempo en melodie.

Leerlingen kunnen een eigen mening en smaak
vormen en benoemen wat hen aanspreekt.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Bewegen

Leerlingen kunnen bewegingen uitbeelden bij de
muzikale aspecten van betekenisvolle situaties.

Leerlingen bewegen op muziek met inspirerende
materialen passend bij het thema van de les.

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
liedjes zingen en/of een klein muziekstuk maken
en presenteren in tweetallen of groepjes.

Presentaties in de groep tijdens de les.

Leerlingen kunnen bewegen op verschillende
soorten muziek om verschillende maatsoorten,
tegenstellingen, vormen en sferen in de muziek te
ervaren.

Leerlingen beelden in kleine groepjes een verhaal
uit vanuit de inleving in een rol.

Leerlingen kunnen onder leiding van de
kunstdocent zingen in een koor.

Leerlingen presenteren aan elkaar en aan ouders,
in de klas of bij vieringen en week-, feest- of
themasluitingen.

Leerlingen herkennen muziek en kunnen
met bewegingen de vorm van liederen of
muziekfragmenten weergeven.

Leerlingen experimenteren met uitbeelden bij de
tekst van een liedje of een verhaal.
Leerlingen reageren op muzikale tegenstellingen,
contrasten, ritme, vormen en sferen in de muziek.
Leerlingen werken met reactiespelen op muzikale
fragmenten.
Leerlingen experimenteren met bewegingen ter
ondersteuning van de tekst.
Leerlingen experimenteren met bewegingen op
muziek met verschillende karakters en stijlen.

Muziek maken

Muziek vastleggen

Open les voor ouders.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een muziekervaring en
voorstelling

Leerlingen kijken en luisteren naar muziek en zang
van groepsgenootjes en de kunstdocent.

De kunstdocent kijkt naar de kinderen en benoemt
wat hij/zij ziet en hoort, en wat zij doen.

Leerlingen kunnen vertellen over de eigen
muziekbeleving en die van derden.

De kunstdocent benoemt wat hij/zij doet en laat
leerlingen reageren.

Leerlingen beelden uit en bewegen bij
programmatische muziek zoals Middeleeuwse
muziek.

De kunstdocent stimuleert kinderen naar elkaar
te kijken en te luisteren en te verwoorden wat ze
zien en horen.

Leerlingen kunnen van betekenisvolle situaties
klankbeelden ontwerpen met stiltemomenten, en
deze spelen.

Leerlingen reageren met stem en/of instrumenten
op gebaren van de kunstdocent zoals de inzet, het
leiden en afslaan, en andere muzikale parameters.

Leerlingen zien voorstellingen van anderen en
vertellen over wat ze zien en belevingen.

Leerlingen kunnen de maat en het ritme spelen
bij liedjes.

Leerlingen oefenen ritmespelletjes met behulp
van een instrument.

Leerlingen kunnen muziek maken met herhalingen
en contrasten.

Leerlingen spelen hoog/laag, hard/zacht, snel/
langzaam op een xylofoon en op klankstaven.

Leerlingen kunnen experimenteren met
verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden van instrumenten.

Leerlingen voeren speelstukjes uit met
herhalingen en contrasten: hard/zacht, hoog/laag,
snel/langzaam.

Leerlingen kunnen korte speelstukjes maken met
herhalingen.

Leerlingen klappen en spelen in de maat met
muziek of lied.

Leerlingen kunnen klankstukjes spelen van circa
een minuut.

Leerlingen maken kennis met instrumenten en
benoemen daarbij de naam en speelmanieren.

Leerlingen kunnen korte muziekstukjes grafisch
noteren en spelen.

Leerlingen maken een eenvoudige grafische
partituur met behulp van bijv. lijnen en stippen
of plaatjes; dit vanuit verschillende muziekstijlen,
sferen en tegenstellingen.

Leerlingen kunnen geluiden en klanken van
verschillende instrumenten noteren en van
muzikale tegenstellingen en herhalingen.
Leerlingen kunnen klankstukjes van circa een
minuut ontwerpen en noteren.
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beelden.
Leerlingen leren het tekenen van de G-sleutel.
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Leerlijn muziek
voor groep 5 en 6 (8 - 10 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn muziek voor de groepen 5 en 6 aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans muziek en
voorstelling

Leerlingen ervaren verschillende soorten muziek,
zang en muziekinstrumenten en kunnen deze
bewust beleven.

Leerlingen zingen en bespelen instrumenten solo
en gezamenlijk.

Leerlingen ervaren het verschil tussen solo spelen
en met elkaar.

het taalaanbod en/of de taalmethode van de school
onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals techniek en wereldoriëntatie
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de directe belevingssfeer van de kinderen
de passie, het eigen werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenmakers

Leerlingen ervaren hoe eigen en andermans
muziek en zang bepaalde emoties weergeven.
Leerlingen ervaren verhalende muziek.
Leerlingen ervaren het onderscheid tussen publiek
en artiesten.

Leerlingen zingen terwijl zij begeleid worden door
de kunstdocent op instrumentarium.
Leerlingen luisteren naar muziekfragmenten en
zelfgemaakte muziek van de kunstdocent en
medeleerlingen.
Leerlingen luisteren naar muziekfragmenten met
een verhaalvorm.
Leerlingen maken muziek of zingen voor de groep
of publiek.

Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.
Leerlingen bezoeken een muziekvoorstelling op
school of in het theater.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Zingen

Leerlingen kunnen één- en meerstemmige
liederen zingen.

Leerlingen breiden hun liedrepertoire uit met
aandacht voor Engelstalige liederen.

Leerlingen kunnen couplet-refreinliederen zingen
die verbonden zijn met een thema.

Leerlingen leren zelf raps te maken en te
presenteren.

Leerlingen kunnen liederen zingen in het
toongebied c’ - d’.

Leerlingen zingen canons en ostinaten.

Leerlingen kunnen complexere liedstructuren
zingen met herhalingen, contrasten en variaties in
tekst en melodie.
Leerlingen kunnen met aandacht voor articulatie
en zuiverheid, zingen met begeleiding van een
instrument of meezing cd.

Leerlingen leren eigen teksten verzinnen op een
bekend liedje.
Leerlingen vergroten de stemexpressie door
liederen met een complexere liedstructuur en een
groter bereik in toonsoort.
Leerlingen leren liederen zingen afkomstig uit de
eigen cultuur en die van anderen, die ritmisch
gecompliceerder en muzikaal uitdagender zijn.
De kunstdocent besteedt aandacht aan solo
zingen en samen zingen.
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Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Luisteren

Leerlingen kunnen muziek bewust horen en
aandachtig beluisteren.

Leerlingen luisteren naar het muziekspel van
de kunstdocent, waarbij diverse instrumenten
bespeeld worden met aandacht voor noten, klank,
tempo, ritme en melodie.

Muziek maken

Leerlingen kunnen maat, ritme en eenvoudige
ritmische patronen spelen bij liederen.

Leerlingen bespelen instrumenten en begeleiden
bij ritmische en melodische liederen.

Leerlingen kunnen muziek maken met
tegenstellingen bijv. hoog/laag, snel/langzaam.

Leerlingen spelen individueel of samen met de
groep op instrumenten zoals keyboard, gitaar,
drum, djembé en blokfluit.

Leerlingen kennen muziek afkomstig uit
verschillende muziekstijlen en culturen.
Leerlingen kennen meerdere muziekbetekenissen
en -ontwikkelingen.
Leerlingen kennen vormprincipes zoals herhaling,
contrast en variatie maar ook vormeenheden zoals
motief, thema en muzikale zinnen.
Leerlingen kennen verschillende
instrumentengroepen en herkennen de
belangrijkste muziekinstrumenten aan hun klank.

Zie ook de leerlijn een
instrument bespelen!
blz. 50.

Leerlingen bespelen het Orff-instrumentarium en
ontdekken klanken en speelwijzen.

Leerlingen kunnen experimenteren
met verschillende klankkleuren en
bespeelmogelijkheden die passen bij het
instrument.

Leerlingen zien en horen de verschillende
instrumentengroepen: blaas-, slag-, toets- en
strijkinstrumenten.

Leerlingen kunnen speelstukjes ontwerpen en
muzikaal uitvoeren.

Leerlingen oefenen met luisterspelen om noten te
leren herkennen en het uitsterven van een toon te
kunnen horen.

Leerlingen kunnen op klanken, geluiden en
liederen zelfstandig en vrij bewegen.

De kunstdocent speelt ritmes voor en leerlingen
doen dit na met het hele lichaam.

Leerlingen kunnen bewegingen uitbeelden bij
muzikale aspecten van betekenisvolle situaties.

Leerlingen bedenken zelf bewegingen bij muziek,
lied of rap.

Leerlingen kunnen bij het luisteren naar liederen
of muziekfragmenten bewegen op vormprincipes,
vormeenheden en vormtechnieken.

Leerlingen bewegen vanuit vormprincipes
(herhalingen, contrasten), vormeenheden
(motieven, thema’s, muzikale zinnen) en
vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat).

Leerlingen kunnen vanuit muziek een eenvoudige
choreografie bedenken en uitvoeren in
groepsverband.

Leerlingen spelen op zelfgemaakte instrumenten.

Leerlingen kunnen eenvoudige ritmes met kwart,
halve en hele noten spelen.
Muziek vastleggen

Leerlingen maken kennis met de functie
van melodische, harmonische en ritmische
instrumenten.
Bewegen

Leerling bespelen het Orff-instrumentarium en
ontdekken en benoemen klanken en speelwijzen.

Leerlingen herkennen het Orff-instrumentarium
aan hun klank en weten hoe het bespeeld moet
worden.

Leerlingen oefenen met melodische en ritmische
dictees om stijgende en dalende muzieklijnen te
herkennen.
Leerlingen luisteren naar muziekfragmenten van
verschillende genres.

Leerlingen zingen solo of samen.

Leerlingen kunnen korte muziekstukjes grafisch
noteren en spelen.

Leerlingen maken een grafische partituur van een
lied of muziekfragment.

Leerlingen kunnen geluiden en klanken
van verschillende instrumenten, muzikale
tegenstellingen en herhalingen grafisch noteren.

Leerlingen maken van eigen en andermans muziek
muziekopnames middels minidisk, computer of
meersporendek.

Leerlingen kennen de basisprincipes van de
traditionele notatie.
Vormgeven van presentaties

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
zangstukken en instrumentale muziekstukken
vormgeven voor publiek.

Leerlingen experimenteren met muziek en zang
en geven presentaties met de groep als geheel,
als solist of in subgroepen.

Leerlingen kunnen zelf een kort muziekstuk
ontwerpen waar contrast in zit.

Leerlingen ontwerpen in kleine groepjes een
(dans)choreografie bij een lied of muziekstuk en
geven een presentatie.

Een leerling danst solo op een echolied voor de
groep, andere leerlingen kopiëren de dans.

Leerlingen kunnen verschillende
presentatievormen en opstellingen hanteren.

Leerlingen bewegen op luisterfragmenten
van verschillende genres en experimenteren
met vormen zoals groot/klein, open/gesloten
en abstracte muziekfiguren zoals kronkelen,
zigzaggen of cirkelen.

Leerlingen kunnen vanuit muziek een eenvoudige
(dans)choreografie bedenken en deze uitvoeren in
groepsverband.

Leerlingen spelen ritmes voor of na en bewegen
met en zonder geluid.
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Leerlijn muziek
voor groep 7 en 8 (10 - 13 jaar)

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan publiek

Leerlingen kennen bestaande of zelfgemaakte
zang- en muziekstukjes en kunnen deze
presenteren aan medeleerlingen in de groep of
aan derden op een podium.

Leerlingen laten zelfontworpen of aangeleerde
muziek horen aan derden bij vieringen of week-,
feest- of themasluitingen op school of op podia
aangeboden door de kunstdocent buiten school
bijv. de Lindenberg.

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent in
kleine groepjes een optreden verzorgen, waarbij
zij samenspelen op gelijksoortige instrumenten.
Leerlingen kunnen onder leiding van de
kunstdocent samenspelen in een orkest met
diverse instrumenten.
Leerlingen kunnen onder leiding van de
kunstdocent zingen in een koor.
Leerlingen kennen liedjes en muziekstijlen
uit verschillende culturen en kunnen deze
presenteren.

Leerlingen oefenen wekelijks in groepjes, een
orkest of koor en laten hun vorderingen horen bij
een open les of presentatie.
Leerlingen maken geluidsopnames met
mogelijkheid tot plaatsing op intranet.

Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn muziek voor de groepen 7 en 8 aansluiten bij:
-

het taalaanbod en/of de taalmethode van de school
onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals techniek en wereldoriëntatie
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de directe belevingssfeer van de kinderen
de passie, het eigen werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenmakers

Leerlingen kiezen vanuit hun beleving liederen en
muziek uit diverse culturen om een optreden vorm
te geven.
Leerlingen maken een muziekclip en plaatsen
deze op YouTube.

Leerlingen kunnen zelfgemaakte zang- en
muziekstukken presenteren via digitale media.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een muziekervaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen kijken en luisteren naar
muziek en zang van groepsgenootjes en/of de
kunstdocent.

De kunstdocent observeert en geeft feedback over
de wijze waarop kinderen een muzikale activiteit
uitvoeren.

Leerlingen kunnen met behulp van een
aandachtspuntenlijst steeds beter kijken, luisteren
en verwoorden wat ze ervaren en zien bij
anderen.

De kunstdocent stimuleert kinderen naar elkaar
te kijken en te luisteren en te verwoorden wat ze
zien en horen.

Leerlingen kunnen een eigen mening en smaak
over muziek vormen.
Leerlingen kunnen hun eigen werk en werkproces
bespreken en dat van groepsgenoten.
Leerlingen kunnen op een respectvolle manier
waardering tonen voor de prestatie van anderen.

Leerlingen bespreken onder leiding van de
kunstdocent aan de hand van muzikale elementen
een presentatie van medeleerlingen of een
muziekvoorstelling.
De kunstdocent en de leerlingen geven aan
medeleerlingen tips en complimenten voor
muzikale kwaliteiten.
Leerlingen bespreken met de kunstdocent
audio- en video-opnames van eigen muziek en/of
optredens.
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Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans muziek en
voorstelling

Leerlingen ervaren verschillende soorten muziek,
zang en muziekinstrumenten en kunnen deze
bewust beleven.

Leerlingen zingen en bespelen instrumenten solo
of gezamenlijk.

Luisteren

Leerlingen kennen muziek afkomstig uit
verschillende stijlperioden en culturen.

Leerlingen beluisteren muziek afkomstig uit
verschillende stijlperioden en culturen, verbonden
met het thema of onderwerp.

Leerlingen ervaren vorm in een muziekstuk door
zelf te spelen en te zingen.

Leerlingen zingen terwijl zij door de docent
of door medeleerlingen begeleid worden op
instrumenten.

Leerlingen ervaren hoe samenspel en samenzang
bepaalde emoties weergeeft.

Leerlingen luisteren naar muziekfragmenten en
werk van de kunstdocent en medeleerlingen.

Leerlingen ervaren het verschil tussen solo spelen
en met elkaar.

Leerlingen luisteren naar muziekfragmenten uit
verschillende muziekstijlen.

Leerlingen ervaren diverse muziekstijlen met
bijbehorende ritmes.

Leerlingen luisteren naar muziekfragmenten en
liedjes uit verschillende culturen.

Leerlingen ervaren de muzikale elementen
melodie, ritme, maat, tempo, timbre en harmonie
uit diverse culturen.

Leerlingen bezoeken een professionele
muziekvoorstelling op school of in het theater.

Leerlingen kennen meerdere betekenissen en
ontwikkelingen van muziek.
Leerlingen kennen vormprincipes zoals herhaling,
contrast en variatie.
Leerlingen kennen vormeenheden zoals motief,
thema en muzikale zinnen.
Leerlingen kennen compositievormen zoals canon,
rondo en variatievormen.
Leerlingen kunnen de stemgroepen SATB
onderscheiden.
Leerlingen kennen diverse functies van muziek in
het dagelijks leven.

Leerlingen maken muziek of zingen voor publiek.

Leerlingen herkennen klanken en benoemen en
ordenen instrumenten in een popgroep of orkest.
Leerlingen herkennen melodieverloop en ritme bij
dictees door het spelen van verschillende ritmen.
Leerlingen benoemen verschillende muziekstijlen:
pop, jazz, klassiek en levenslied.
Leerlingen herkennen het vormschema van een
popsong, door een songtekst onder te verdelen in
intro, couplet, refrein, bridge en outro.
Leerlingen maken kennis met functies van
muziek, bijv. achtergrondmuziek in een winkel,
reclamemuziek, filmmuziek en protestsong.

Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.
Leerlingen kunnen hun eigen emoties benoemen
bij het luisteren naar muziek.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen

Bewegen

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Zingen

Leerlingen kennen een- en meerstemmige
liederen en kunnen deze zingen.

Leerlingen breiden het liedrepertoire uit met
anderstalige liederen.

Leerlingen kunnen couplet-refreinliederen zingen
die verbonden zijn met een thema.

Leerlingen zingen meerstemmige canons.

Leerlingen kennen liederen in het toongebied c’-f’’
en kunnen deze zingen.
Leerlingen kunnen liederen zingen die ritmisch
gecompliceerder en muzikaal uitdagender zijn.

Leerlingen leren raps en spreekteksten zelf maken
en uitvoeren.
Leerlingen maken een eigen tekst op een
bestaand lied.

Leerlingen kunnen zingen met begeleiding van
een instrument of een meezing cd.

Leerlingen leren liederen met langere, complexe
structuren en met herhalingen, contrasten en
variaties in tekst en melodie.

Leerlingen kunnen zingen met aandacht voor
articulatie, dynamische verschillen, zuiverheid en
voordracht.

Leerlingen vergroten de stemexpressie door
liederen te zingen met een complexere
liedstructuur en een groter bereik in toonsoort.

Leerlingen kunnen op klanken, geluiden en
liederen zelfstandig en vrij bewegen.
Leerlingen kennen diverse klanken, geluiden
en liederen om zelfstandig en vrij te kunnen
bewegen.
Leerlingen kunnen bewegen bij liederen en
muziekfragmenten vanuit vormprincipes,
vormeenheden en vormtechnieken.

Leerlingen bewegen vrij bij lied of rap.
Leerlingen maken met medeleerlingen een
choreografie bij een lied of rap en studeren deze
in.
Leerlingen bewegen met aandacht voor
herhalingen, contrasten, motieven en muzikale
zinnen op liederen of muziekfragmenten.

Leerlingen kennen liederen en muziekfragmenten
vanuit vormprincipes, -eenheden en -technieken
om te kunnen improviseren bij het bewegen.
Leerlingen kunnen met bewegingen muzikale
aspecten uitbeelden over betekenisvolle situaties.

>>> Lees verder op de volgende pagina

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Muziek maken

Leerlingen kunnen muziek maken met een
ontwikkeling, stiltemomenten, herhalingen, maat
en ritme.

Leerlingen spelen ritmische en melodische
begeleidingen bij verschillende liederen.

Presenteren aan derden

Leerlingen kennen bestaande en zelfgeschreven
liederen en muziekstukjes met stem en/of
instrumenten en kunnen deze presenteren aan
een publiek.

Leerlingen laten zelfvormgegeven en ontworpen
producten zien aan leerlingen en ouders bij week-,
feest- of themasluitingen, de eindpresentatie of
de musical.

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent in
kleine groepjes een optreden verzorgen, waarbij
zij samenspelen op dezelfde of verschillende
instrumenten.

Leerlingen oefenen wekelijks in groepjes of in een
orkest of koor en laten hun vorderingen horen bij
een open les, presentatie of een voorstelling.

Zie ook de leerlijn een
instrument bespelen!
blz. 50.

Leerlingen kunnen bij liedjes eenvoudige
ritmische patronen spelen als voorspel, naspel en
begeleiding.
Leerlingen kennen muzikale tegenstellingen en
overgangen, en kunnen deze spelen.

Leerlingen begeleiden een rap door middel van
bodysounds.
Leerlingen spelen een grafische partituur op
verschillende instrumenten en/of door gebruik te
maken van de stem.
Leerlingen spelen op zelfgemaakte instrumenten.

Leerlingen kunnen experimenteren
met verschillende klankkleuren en
bespeelmogelijkheden van instrumenten.
Leerlingen kunnen speelstukjes ontwerpen
en spelen en daarbij gebruikmaken van
vormprincipes, -eenheden en -technieken.

Leerlingen kunnen onder leiding van de
kunstdocent samenspelen in een orkest met
diverse instrumenten.

Leerlingen spelen eenvoudige ritmische patronen
bij liedjes als voorspel, naspel en begeleiding.

Leerlingen kunnen onder leiding van de
kunstdocent zingen in een koor.

Leerlingen oefenen met muzikale tegenstellingen
en overgangen zoals hard/zacht, hoog/laag en
snel/langzaam.

Leerlingen kiezen zelfstandig liederen en muziek
uit diverse culturen om een optreden vorm te
geven.
Leerlingen maken een muziekclip en plaatsen
deze op YouTube.

Leerlingen kennen liedjes en muziekstijlen
uit verschillende culturen en kunnen deze
presenteren.

Leerlingen kennen eenvoudige grafisch of
traditioneel genoteerde muziekstukjes en kunnen
deze spelen.

Leerlingen kunnen zelfgemaakte zang- en
muziekstukken presenteren via digitale media.

Leerlingen kennen rapteksten en kunnen
begeleidingen maken bij rapteksten.
Leerlingen kennen eenvoudige ritmes, kwart,
halve en hele noten en de daarbij behorende
rusten, en kunnen deze spelen.
Muziek vastleggen

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken

Leerlingen kunnen korte/lange, hoge/lage, harde/
zachte geluiden grafisch vastleggen en spelen met
hun verschillende overgangen en combinaties.

Leerlingen maken muziekstukjes met tempo- en
ritmeverschillen waardoor een zelfgemaakte
melodie ontstaat.

Leerlingen kunnen herhalingen en contrasten
grafisch vastleggen.

Leerlingen maken een grafische partituur.

Leerlingen kunnen klankstukjes componeren
waarin een bepaalde ontwikkeling plaatsvindt en
deze vastleggen.
Leerlingen kennen de basisprincipes van
traditionele muzieknotatie.

Leerlingen maken kennis met het noteren
van traditionele notatie, zoals de vorm van de
noten, de hele, halve, kwart en achtste noot,
het rustteken, de vijflijnige notenbalk en de
vioolsleutel.
Leerlingen lezen diverse ritmen en klappen of
spelen het ritme op een drumstel of djembé.

Leerlingen kennen eenvoudige ritmes met kwart,
halve en hele noten en de daarbij behorende
rusten.
Vormgeven van presentaties

Leerlingen kunnen zang en instrumentale
muziekstukken vormgeven voor publiek.
Leerlingen kunnen zelf een muziekstuk ontwerpen
waar contrast en herhaling in zit.
Leerlingen kunnen verschillende
presentatievormen en opstellingen hanteren.
Leerlingen kunnen vanuit muziek een (dans)
choreografie bedenken en deze uitvoeren in
groepsverband.

Leerlingen experimenteren met muziek en geven
presentaties met de groep als geheel, solist of in
subgroepen.
Leerlingen analyseren videobeelden van bijv.
muziekclips, musicals of orkesten op gebruik van
beeldtaal en vormgevingselementen.

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een muziekervaring en/
of voorstelling

Leerlingen kunnen hun beleving en
betekenisgeving verwoorden over de muziek en
zang van groepsgenootjes.

Leerlingen oefenen in de groep regelmatig met
het verwoorden van ervaringen, gevoelens en
meningen bij verschillende soorten zang en
muziekstukken.

Leerlingen kunnen een eigen mening en smaak
vormen over muziekstijlen en muziek uit diverse
culturen.
Leerlingen kunnen plannen, ideeën en keuzen
bespreken voor het maken van een instrumenteel
spel, een musical, een uitvoering van het
schoolorkest of van het schoolkoor.

De kunstdocent observeert en geeft feedback over
de wijze waarop leerlingen een muzikale activiteit
ontwerpen en uitvoeren.
Leerlingen geven betekenis aan muziek of zang uit
een zelfgekozen muziekstijl of cultuur.

Leerlingen kunnen hun mening geven over en
hun waardering geven voor hun eigen product en
werkproces en dat van groepsgenoten.

Leerlingen beoordelen elkaars presentaties
m.b.v. een vragenlijst en geven complimenten en
opbouwende adviezen over het gepresenteerde
werk.

Leerlingen kunnen hun mening over het werk
van musici en componisten onderbouwen met
argumenten.

Leerlingen bespreken met de kunstdocent
audio- en video-opnames van eigen muziek en/of
optredens.
Leerlingen bespreken onder leiding van de
kunstdocent een muziekvoorstelling, werk van
componisten en musici.

Leerlingen ontwerpen in kleine groepjes of samen
een (dans)choreografie bij een lied of muziekstuk
voor de eindpresentatie, musical of uitvoering.

Leerlingen kunnen bij muziekpresentaties
gebruikmaken van beweging, acteren, kostuums,
decor en attributen.
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Leerlijn muziek voor het bespelen van instrumenten
Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren

Toetsinstrumenten (het keyboard, de piano, de accordeon)

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans muziek en
presentatie

Leerlingen ervaren dat zij enthousiast raken voor
muziek en het bespelen van een instrument.

De kunstdocent begeleidt de leerlingen bij
het gekozen instrument en/of verschillende
instrumenten.

Luisteren

Leerlingen kunnen hun muzikale gehoor
ontwikkelen.

Leerlingen krijgen veel luisterspelletjes tijdens de
les.

Bewegen en zingen

Leerlingen kunnen steeds beter maat houden bij
het muziek maken.

Leerlingen zingen samen een lied waarbij zij in de
maat meelopen of dansen.

Muziek maken

Fase 1:
Leerlingen kunnen omgaan met het
toetsinstrument.

Leerlingen krijgen uitleg en oefenen met aan- en
uitzetten (keyboard), hard/zacht instellen/spelen
en ritme aangeven.

Leerlingen kunnen met de rechterhand een
drietonige melodie spelen.

Leerlingen zingen de melodie alvorens te gaan
spelen op het toetsinstrument.

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent een
melodie spelen op het toetsinstrument

Spelen in de maat met muziek of lied.

Leerlingen ervaren dat zij hun muzikaliteit
ontwikkelen.

De kunstdocent laat zien en horen hoe diverse
soorten instrumenten worden bespeeld.

Leerlingen ervaren het solospel en samenspel.
Leerlingen kijken en luisteren naar elkaar.
Leerlingen ervaren het spel van een professionele
muzikant.

Leerlingen laten hun vorderingen aan derden
horen.

Leerlingen ervaren dat je solo en/of in samenspel
plezier kunt hebben in muziek maken door het
bespelen van een instrument.
Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.

Het blaasinstrument (de blokfluit, de dwarsfluit, de saxofoon)
Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken doen

Leerlingen kunnen solo en/of samen spelen op
het toetsinstrument.

Leerlingen spelen raadspelletjes waarbij geraden
wordt of er vrolijk/droevig, snel/langzaam, hard/
zacht gespeeld wordt.

Leerlingen kunnen alleen of samen met de
kunstdocent improviseren op het toetsinstrument.

Leerlingen oefenen ritmespelletjes met het
toetsinstrument.
Leerlingen zingen liedjes over instrumenten.

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Fase 2:
Leerlingen kunnen met alle vijf de vingers van de
rechterhand een vijftonige melodie spelen.

Luisteren

Leerlingen kunnen hun muzikale gehoor
ontwikkelen.

Leerlingen krijgen veel luisterspelletjes tijdens de
les.

Leerlingen kennen de noten en kunnen deze via
het notenschrift spelen.

Leerlingen kunnen steeds beter maat houden bij
het muziek maken.

Leerlingen zingen samen een lied waarbij zij in de
maat meelopen of dansen.

Leerlingen kunnen met de linkerhand een liggend
akkoord spelen, terwijl de rechterhand de melodie
speelt.

Leerlingen kunnen omgaan het blaasinstrument.

Leerlingen leren een blaasinstrument te verzorgen
en schoon te maken.

Bewegen en zingen
Muziek maken

Leerlingen kennen de basisbeginselen van het
spel op een blaasinstrument.

Leerlingen kunnen een aantal liedjes spelen.
Leerlingen kunnen solo en/of samen spelen op de
blokfluit.
Leerlingen kunnen experimenteren met contrasten
in de muziek.
Leerlingen kunnen zelfstandig thuis of op de
school oefenen met het blaasinstrument en
vorderingen maken.

Leerlingen maken arrangementen waarbij de
leerlingen in diverse combinaties samenspelen.

Snaarinstrumenten (de gitaar)

Leerlingen oefenen de toonladder.

Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Luisteren

Leerlingen kunnen hun muzikale gehoor
ontwikkelen.

Leerlingen krijgen veel luisterspelletjes tijdens de
les.

Leerlingen spelen muziekstukjes vrolijk/droevig,
snel/langzaam, hard/zacht.

Bewegen en zingen

Leerlingen kunnen steeds beter maat houden bij
het muziek maken.

Leerlingen zingen samen een lied waarbij zij in de
maat meelopen of dansen.

Leerlingen oefenen ritmespelletjes met behulp
van een instrument.

Muziek maken

Leerlingen kennen de speelhouding die nodig is
voor het bespelen van een snaarinstrument.

Leerlingen zingen de melodie mee met een
zelfbedachte tekst.
Leerlingen oefenen ritmespelletjes met behulp
van een instrument.

Leerlingen spelen liedjes over instrumenten.

Leerlingen kunnen een melodie op drie losse
snaren spelen, waarbij de duim de snaar aanslaat
met de vallende aanslag (gitaar).

Leerlingen voeren speelstukjes uit met
herhalingen en contrasten.

Leerlingen kennen de snaren van een
snaarinstrument.

Leerlingen spelen raadspelletjes waarbij geraden
wordt of er vrolijk/droevig, snel/langzaam, hard/
zacht gespeeld wordt.

Leerlingen oefenen kleine opdrachten op school
en/of thuis.

Leerlingen kunnen alleen of samen met de
kunstdocent improviseren op het snaarinstrument.

Leerlingen spelen eenvoudige liedjes bij een feest
of thema.

Leerlingen kunnen solo en/of samen spelen op
het snaarinstrument.

Leerlingen zingen liedjes over instrumenten.

Leerlingen spelen in de maat met muziek of lied.

Leerlingen oefenen eenvoudige liedjes passend bij
een feest of thema.

Luisteren

Leerlingen kunnen hun muzikale gehoor
ontwikkelen.

Leerlingen krijgen veel luisterspelletjes tijdens de
les.

Bewegen en zingen

Leerlingen kunnen steeds beter maat houden bij
het muziek maken.

Leerlingen zingen samen een lied waarbij zij in de
maat meelopen of dansen.
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Leerlingen oefenen de toonladder in schrift en
spel.

Leerlingen leren hoe het blaasinstrument vast te
houden, de vingerzetting en de blaastechniek.

Leerlingen kunnen noten lezen en spelen.
Leerlingen kunnen eenvoudige ritmes spelen met
hele, halve en kwartnoten.

Leerlingen voeren speelstukjes uit met
herhalingen en contrasten.

Leerlingen kunnen eenvoudige liedjes tokkelen op
een snaarinstrument. (gitaar)

Leerlingen voeren speelstukjes uit met
herhalingen en contrasten.
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LEE

Slaginstrumenten (djembé, drumstel, percussie)
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Luisteren

Leerlingen kunnen hun muzikale gehoor
ontwikkelen.

Leerlingen krijgen veel luisterspelletjes tijdens de
les

Bewegen en zingen

Leerlingen kunnen steeds beter maat houden bij
het muziek maken.

Leerlingen zingen samen een lied waarbij zij in de
maat meelopen of dansen.

Muziek maken

Leerlingen kennen de speelhouding die nodig is
voor het bespelen van een slaginstrument.

Leerlingen leren hoe zij een slaginstrument
staand en zittend moeten bespelen.

Leerlingen kunnen diverse basisritmes spelen.

Leerlingen oefenen met solo’s.

Leerlingen kunnen diverse basisritmes spelen.
met de basslag en openslag. (djembé)

Leerlingen spelen het echospel: solist doet voor,
groep speelt na.

Leerlingen kunnen spelen met een break.

Leerlingen oefenen ritmespelletjes met behulp
van een instrument.

Leerlingen kunnen contrasten laten horen.
Leerlingen kunnen met hun hand of met
drumstokken diverse klankkleuren spelen op een
slaginstrument
Leerlingen kunnen zelf een ritme bedenken op een
slaginstrument.
Leerlingen kunnen solo en/of samen spelen op
een slaginstrument.
Leerlingen kunnen zingen en spelen tegelijk.

Leerlingen spelen raadspelletjes waarbij geraden
wordt of er vrolijk/droevig, snel/langzaam, hard/
zacht gespeeld wordt.
Leerlingen voeren speelstukjes uit met
herhalingen en contrasten.
Leerlingen spelen eenvoudige ritmes bij bekende
liedjes.
Leerlingen zingen eenvoudige liedjes op het ritme
van een slaginstrument

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan publiek

Leerlingen kunnen muziek maken en presenteren
aan medeleerlingen in de groep of aan derden.

Leerlingen laten aangeleerde muziek solo, in
groepjes of in een orkest horen aan derden
op een podium binnen of buiten de school. De
kunstdocent ondersteunt of speelt mee.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Muziekelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een muziekervaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen enige tijd solo en in samenspel
geconcentreerd oefenen op het gekozen
instrument.

Leerlingen luisteren en verwoorden wat ze bij het
bespelen van een instrument ervaren en zien bij
anderen.

Leerlingen kunnen kijken en luisteren naar de
muziek van medeleerlingen en de kunstdocent.

De kunstdocent observeert en geeft feedback
over de wijze waarop kinderen een instrument
bespelen.

Leerlingen kunnen waardering en respect
tonen voor medeleerlingen die oefenen op een
instrument.

pagina 52 | Leerlijn muziek voor groep 7 en 8

Leerlingen bespreken onder leiding van de
kunstdocent het samenspel met medeleerlingen.
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Leerlijn dans en beweging
Voor groep 1 tot en met 8 (4 - 13 jaar)
De doorlopende leerlijn dans en beweging voor groep 1 tot en met 8, die gegeven wordt door kunstdocenten, biedt richting
en kader voor planmatig dans- en bewegingsonderwijs. Het uitgangspunt van deze leerlijn is dat alle leerlingen de kans
krijgen om met dans- en bewegingsonderwijs in contact te komen. Dans en beweging maken onderdeel uit van de kerndoelen
kunstzinnige oriëntatie en reflecteren voor het primair onderwijs. Specifiek voor dans en beweging betekenen de kerndoelen
dat het erom gaat dat kinderen leren de expressieve en communicatieve mogelijkheden van dans en beweging te verkennen.
In de lessen dansexpressie verbeelden de kinderen ideeën en ervaringen, en gevoelens en gebeurtenissen in een dans.
Leerlingen maken kennis met verschillende dansvormen en stijlen: modern, klassiek, jazzdance, musicaldance, streetdance,
salsa, breakdance, hiphop, stijldansen, volksdansen. Al dansend leren ze de uitdrukkingskracht van hun bewegingen te
vergroten door op zoek te gaan naar de verschillende bewegingsmogelijkheden van hun lichaam.
Leerlingen ervaren de danselementen tijd, kracht en ruimte, welke in vijf verschillende deelaspecten worden uitgewerkt:
fysiek, beeldend, dramatisch, muzikaal, vormgevend.
In deze leerlijn komen alle kerndoelen in een geleide opbouw gedurende alle leerjaren aan bod. De opklimming in
moeilijkheidsgraad is terug te vinden in de onderwerpkeuze, de werkvormen, de gebruikte materialen en de technieken. De
leerlijn is uitgewerkt in de vier domeinen: beleven, produceren, presenteren en reflecteren. Bij het beleven kunnen leerlingen
genieten van en geraakt worden door dansen en bewegen en door het kijken naar dans. Door actief zelf te dansen en
bewegen verwerven de leerlingen vakvaardigheden op het gebied van dans, die ze presenteren aan elkaar en aan anderen. Bij
het reflecteren geven ze betekenis aan wat ze beleven, denken en doen.
Bij elk domein zijn vakspecifieke doelen geformuleerd met enkele lessuggesties. Deze leerlijn raakt alle te ontwikkelen
dans- en bewegingskwaliteiten en biedt een breed kader waarbinnen kunstdocenten gestructureerd met dans en beweging
aan de slag kunnen gaan. Voor de inhoud van de lessen kan worden aangesloten bij leerstofgebieden, thema’s, vieringen en
projecten. Ook kan gewerkt worden vanuit de fantasie en beleving van leerlingen, de passie van de kunstdocent of vanuit
andere kunsten en kunstenaars.
Een belangrijk aspect van deze leerlijn is dat de dans- en bewegingslessen niet alleen onder schooltijd zijn of in de verlengde
schooldag, maar ook samenhang biedt met naschoolse dans- en bewegingslessen op de eigen school. Onder schooltijd
en tijdens de verlengde schooldag zijn de lessen voor alle leerlingen funderend. De lessen na school worden facultatief
aangeboden en zijn daardoor meer verdiepend en specialistisch met ruimte voor eigen keuzes. Onder schooltijd krijgen alle
leerlingen algemene dansante vorming en maken zij kennis met diverse dansstijlen, na schooltijd kunnen leerlingen zich verder
specialiseren in een bepaalde dansstijl.
Dansonderwijs heeft een positief effect op de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen. Dans en beweging biedt kinderen de
mogelijkheid vrij te bewegen, waarbij de creativiteit en de uitdrukkingskracht van dans voorop staat. Dansen leert kinderen
creatief te denken doordat het een beroep doet op hun fantasie en creativiteit. Het daagt leerlingen uit om steeds nieuwe
oplossingen te zoeken. Dansen doet een beroep op je persoonlijkheid: leerlingen leren zichzelf open te stellen en iets van
zichzelf te laten zien. Leerlingen voelen zich losser en vrijer en kunnen op hun eigen manier leren dansen. Het dansproces is
dan ook belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
Recent onderzoek wijst uit dat dans achterblijft bij andere kunstdisciplines. De belangrijkste reden daarvoor is een gebrek aan
kennis en ervaring bij leerkrachten.
Samengevat: doelgericht dansonderwijs levert een inspirerende en krachtige bijdrage aan de totale ontwikkeling van ieder kind
en de school als gemeenschap.

NB D
 e verschillende leerlijnen zijn zowel gezamenlijk als
individueel toepasbaar in het onderwijsprogramma.
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Leerlijn dans
voor groep 1 en 2 (4 - 6 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn dans voor kleuters aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans dans en
voorstelling

Leerlingen ervaren dat zij met hun lichaam op
verschillende manieren kunnen bewegen.

De kunstdocent danst en beweegt
dansbewegingen voor en danst en beweegt met
de leerlingen mee.

onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden
het taalaanbod van de school
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld en hedendaagse cultuur van de kinderen
de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars en kunstenmakers

Leerlingen ervaren verschillende soorten liedjes,
versjes, verhalen, muziek en muziekinstrumenten
en kunnen deze gebruiken als inspiratiebron voor
dans en beweging.
Leerlingen ervaren dat zij kunnen genieten van
het kijken naar een dansvoorstelling.

De kunstdocent leest verhalen voor en laat de
leerlingen muziek beluisteren en instrumenten
bespelen om ze te inspireren tot dans en
beweging.
Leerlingen bekijken een dansvoorstelling op
school.

Leerlingen ervaren het presenteren van een dans.
Leerlingen bewegen en dansen voor derden.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Dans fysiek:
werken vanuit het lichaam

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
bewegingen uitvoeren.

Leerlingen oefenen diverse dansacties: springen,
huppelen, hinkelen, rennen en wandelen.

Leerlingen kunnen zich concentreren en
ontspannen.

Leerlingen dansen vanuit een voorbeeld.
Leerlingen leren yogaoefeningen.

Dramatisch:
werken vanuit kracht:
inleving, spel en beweging

Leerlingen kunnen improviseren met bewegingen
vanuit een thema.
Leerlingen kunnen gebruikmaken van de zintuigen:
voelen, horen, zien.

Leerlingen dansen in bewegingspel.
Leerlingen beelden een tekst uit van een liedje,
versje of verhaal.
Leerlingen leven zich in en bewegen vanuit een
rol.
Leerlingen bewegen met de inzet van de
zintuigen voelen, horen, zien.

Muzikaal:
werken met tijd:
ritmes, maat en tempo

Leerlingen kunnen dansen en zingen.
Leerlingen kennen de tegenstellingen tussen
dansen en stilstaan.
Leerlingen kunnen dansen op verschillende
soorten muziek.
Leerlingen kunnen ieder voor zich dansen, in
tweetallen en als groep.

Leerlingen komen associërend tot bewegen
door inzet van zingen, muziekinstrumenten en
muziekfragmenten.
Leerlingen klappen of spelen met instrumenten
ritmespelletjes.
Leerlingen oefenen met stopdans: bewegen op
verschillende liedjes en muzieksoorten.
Leerlingen oefenen klank- en geluidspelletjes.

Vormgeving:
werken met choreografie en
opstellingen
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Leerlingen kunnen op klanken, geluiden en dansen speelliederen zelfstandig en vrij bewegen.

Leerlingen bewegen op verhalende muziek.

Leerlingen kunnen muzikale tegenstellingen en
elementen herkennen en in beweging zetten.

Leerlingen bewegen vanuit timing en ritme bijv.
stoppen, slow motion en versnellen.

Leerlingen kunnen met kunstdocent verschillende
opstellingen hanteren.

Leerlingen werken met dansvormen zoals kring, rij
en vrije opstelling.
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Leerlijn dans
voor groep 3 en 4 (6 - 8 jaar)

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent in
verschillende opstellingen korte bewegingen en
dansen herhalen voor derden.

Presentaties in de groep tijdens de les.

Inhoud:

Open les voor ouders.

De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn dans voor de groepen 3 en 4 aansluiten bij:

Leerlingen presenteren aan elkaar en aan ouders,
in de klas of bij vieringen en week-, feest- of
themasluitingen.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een danservaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen kijken naar de dans en
bewegingen van groepsgenootjes en de
kunstdocent.

De kunstdocent kijkt naar de kinderen, benoemt
wat hij/zij ziet en ook wat hij/zij doen.

Leerlingen kunnen vertellen over de eigen
dansbeleving en die van derden.

-

onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en techniek
het taalaanbod van de school
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld en hedendaagse cultuur van de kinderen
de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars en kunstenmakers

De kunstdocent benoemt wat hij/zij doet en laat
leerlingen reageren.
Leerlingen kijken naar dansproducten en vertellen
spontaan wat ze zien en ervaren.
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Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans dans en
voorstelling

Leerlingen ervaren verschillende dansen en ritmes
en kunnen deze toepassen.

De kunstdocent danst en beweegt samen met de
leerlingen op verschillende ritmes.

Muzikaal:
werken met tijd: ritmes,
maat en tempo

Leerlingen kennen de tegenstellingen tussen
dansen en stilstaan.

Leerlingen laten stops zien in bewegingen en
herhaling in bewegingen.

Leerlingen ervaren dans en beweging met diverse
lichaamsdelen.

De kunstdocent laat dansbewegingen zien om de
opdracht te verduidelijken.

Leerlingen kunnen ieder voor zich dansen, in
tweetallen of als groep.

Leerlingen maken op de maat bewegingen ter
ondersteuning van de tekst.

Leerlingen ervaren dat zij kunnen genieten van
het kijken naar een dansvoorstelling.

Leerlingen dansen voor publiek.

Leerlingen kunnen op klanken, geluiden en dansen speelliederen zelfstandig en vrij bewegen.

Leerlingen bewegen en dansen op de maat van
diverse muziekstijlen.

Leerlingen kunnen muzikale tegenstellingen en
elementen herkennen en in beweging omzetten.

Leerlingen komen associërend tot bewegen
door inzet van zingen, muziekinstrumenten en
muziekfragmenten.

Leerlingen ervaren het presenteren van een dans
voor publiek.

Leerlingen bekijken een dansvoorstelling op
school.

Leerlingen kennen vorm- en stijldansen.

Leerlingen ervaren het onderscheid tussen publiek
en spelers.

Leerlingen kunnen hun muzikaliteit en ritmegevoel
ontwikkelen.

Leerlingen bewegen regelmatig en onregelmatig
op contrasten in de muziek.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen

Vormgeving:
werken met choreografie en
opstellingen

Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Dans fysiek:
werken vanuit het lichaam

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
bewegingen uitvoeren.

Leerlingen voeren diverse dansacties uit zoals
lopen, rennen, springen, huppelen en hinkelen.

Leerlingen kunnen zich concentreren en
ontspannen.

Leerlingen oefeningen in techniek: stretchen,
rekken, lenigheid, soepelheid en kracht.

Dramatisch:
werken vanuit kracht:
inleving, spel en beweging

Leerlingen kunnen improviseren met bewegingen
vanuit een thema.
Leerlingen kunnen gebruikmaken van de zintuigen:
voelen, horen, zien.
Leerlingen kunnen dansen en bewegen vanuit een
rol.

Leerlingen bewegen met tempowisselingen zoals
begin, midden en einde of vertragen/versnellen,
hoog/laag, snel/langzaam.

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
bij het ontwerpen van dans en beweging diverse
groepsindelingen hanteren.
Leerlingen kunnen verschillende opstellingen
hanteren.

Leerlingen dansen met de groep als geheel, als
solist(en) of in subgroepen.
Leerlingen werken met dansvormen zoals kring,
vierkant, rij en vrije opstelling.

Leerlingen oefenen coördinatieoefeningen:
springen, balanceren, draaien, rollen, opheffen en
vallen.

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen

Leerlingen werken met yogaoefeningen.

Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Leerlingen oefenen dansbeweging vanuit
tegenstellingen: spanning/ontspanning, zwaar/
licht, sterk/zwak.

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent een
kleine dans maken en presenteren in tweetallen
of groepjes.

Presentaties in de groep tijdens de les.
Open les voor ouders.
Leerlingen presenteren aan elkaar en aan ouders
in de klas of bij week-, feest- of themasluitingen.

Leerlingen voeren bewegingsimprovisatie en
-opdrachten uit.
Leerlingen drukken gevoelens en sfeer uit met
muziek en dans.
Leerlingen bewegen vanuit de inzet van de
zintuigen; voelen, horen, zien.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken

Leerlingen dansen vanuit dier- of mensfiguren.

Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een danservaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen verschillende danspasjes,
ritmes, soorten bewegingen en danskwaliteiten
herkennen.

De kunstdocent kijkt naar de kinderen en benoemt
wat hij/zij ziet en wat zij doen.

>>> Lees verder op de volgende pagina

Leerlingen kunnen op een respectvolle manier
waardering tonen voor de prestatie van anderen.
Leerlingen kunnen verwoorden wat zij zien en
beleven bij eigen en andermans werk.

De kunstdocent benoemt wat hij/zij doet en laat
leerlingen reageren.
De kunstdocent en de leerlingen geven
complimenten aan medeleerlingen over het
gepresenteerde werk.
Leerlingen dansen en verwoorden wat ze ervaren
en kijken naar de dans van andere leerlingen en
verwoorden wat ze zien.
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Leerlijn dans
voor groep 5 en 6 (8 - 10 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn dans voor de groepen 5 en 6 aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans dans en
voorstelling

Leerlingen ervaren dat zij door dans en beweging
gebruik kunnen maken van tegenstellingen in tijd,
ruimte en kracht.

De kunstdocent danst verschillende dansstijlen
samen met de leerlingen.

Leerlingen ervaren dat zij dansbewegingen uit
verschillende dansstijlen kunnen verbinden met
gevoelens, ervaringen, gebeurtenissen en ideeën.

onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en techniek
het taalaanbod van de school
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld en hedendaagse cultuur van de kinderen
de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars en kunstenmakers

Leerlingen ervaren bewust hun eigen lijf en
bewegingen.
Leerlingen ervaren dat zij kunnen genieten van
het kijken naar dansvoorstellingen en dansfilms.

De kunstdocent laat specifieke dansbewegingen
en passen zien vanuit diverse dansstijlen.
Leerlingen bekijken een dansfilm of korte
dansfilmpjes op YouTube.
Leerlingen bekijken zelfgemaakte korte dansjes
terug op video.
Leerlingen bekijken een dansvoorstelling op school
of in het theater.

Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.
Leerlingen dansen voor publiek.
Leerlingen ervaren het onderscheid tussen publiek
en spelers.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Dans fysiek:
werken vanuit het lichaam

Leerlingen kennen diverse dans- en
bewegingsoefeningen en kunnen deze toepassen.

Leerlingen oefenen dansacties zoals rollen,
springen, rennen, buigen en reiken.

Leerlingen kunnen zich concentreren en
ontspannen.

Leerlingen oefenen in techniek: stretchen, rekken,
lenigheid soepelheid en kracht.
Leerlingen oefenen coördinatie: springen,
balanceren, draaien, rollen en vallen.
Leerlingen doen oefeningen in
lichaamsbewustzijn.

Dramatisch:
werken vanuit kracht:
inleving, spel en beweging

Leerlingen kunnen dansen met bestaande en
zelfbedachte passen.

Leerlingen drukken gevoelens en sfeer uit d.m.v.
muziek en dans.

Leerlingen kunnen improviseren met bewegingen
vanuit een thema

Leerlingen bewegen met inzet van zintuigen zoals
voelen, horen en zien.

Leerlingen kunnen dansen en bewegen vanuit
verschillende rollen en karakters.

Leerlingen dansen vanuit een danskarakter bijv.
zwevend, duwend, golvend of glijdend.

Leerlingen kennen diverse danskwaliteiten en
kunnen deze toepassen.

Leerlingen dansen vanuit een karakter of een rol.

Leerlingen kunnen dans en bewegingen
improviseren bij een verhaal, lied of gedicht.

Leerlingen bewegen en dansen vanuit een
verhaal, gedicht of lied.
Leerlingen oefenen bewegingsspel met
improvisatieopdrachten.
Leerlingen werken met danskwaliteiten zoals
lyrisch, staccato en synchroon dansen.
Leerlingen bewegen vanuit contrasten zoals actie/
reactie, leiden/volgen en vraag/antwoord.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Beeldend:
werken vanuit ruimte:
vormen en lijnen

Leerlingen kunnen dansen met geïsoleerde en
totaalbewegingen.

Leerlingen bewegen en experimenteren met
vormen zoals groot/klein, open/gesloten en
abstracte dansfiguren door bijv. te kronkelen,
zigzaggen of cirkelen.

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen kleine presentaties geven aan
medeleerlingen in de groep of aan derden.

Leerlingen laten zelfontworpen of aangeleerde
dansen zien aan derden bij vieringen en week-,
feest- of themasluitingen op school of op een
podium aangeboden door de kunstdocent buiten
de school bijv. de Lindenberg.

Leerlingen kunnen dansen vanuit tegenstellingen
in tijd, ruimte en kracht.
Leerlingen kunnen dansen met
bewegingskwaliteiten.

Leerlingen kunnen een zelfgemaakte dans of
bestaande dans presenteren aan medeleerlingen
of op een podium.

Leerlingen dansen vanuit beeldend materiaal en
digitale media.
Leerlingen dansen en bewegen met materiaal.

Leerlingen kunnen bewegen vanuit veranderingen
in laag, richting, vorm en kleur.

Leerlingen bewegen vanuit diverse lagen zoals
hoog, midden en diep.

Leerlingen kunnen dansen met materialen.
Leerlingen kunnen evenwicht en balans houden.

Om een optreden vorm te geven kiezen leerlingen
vanuit hun beleving een dans uit een hun eigen of
andermans cultuur.

Leerlingen kunnen bij het uitvoeren van een
dans gebruikmaken van digitale media, muziek,
kostuums en attributen.

Leerlingen tonen aan medeleerlingen en ouders
danspresentaties in de vorm van een clip op
YouTube.

Leerlingen springen, bewegen op tenen, met
gebogen romp, op knieën, zittend, liggend en
kruipend.
Leerlingen bewegen naar allerlei richtingen
zoals voor- en achterwaarts, links en rechts en
diagonaal.

Muzikaal:
werken met tijd: ritmes,
maat en tempo

Leerlingen kunnen bestaande dansen uit diverse
culturen presenteren.

Leerlingen kennen muziekfragmenten en kunnen
deze toepassen in dans en beweging.

Leerlingen maken op de maat bewegingen ter
ondersteuning van de tekst.

Leerlingen kunnen dansend variëren met sfeer,
gevoel en thema.

Leerlingen bewegen en dansen op de maat van
diverse muziekstijlen.

Leerlingen kennen verschillende danspassen en
kunnen deze uitvoeren door individueel in de
groep te dansen, in duo’s of in kleine groepjes.

Leerlingen dansen en bewegen vanuit
verschillende muziekfragmenten op sfeer, gevoel
en thema.

Leerlingen kunnen in groepjes een kleine dans
ontwerpen en aangeleerde dansen reproduceren
in diverse muziekstijlen.

Leerlingen bewegen n.a.v. frasering, bijv. het
maken van een bewegingsopbouw in begin,
verloop en einde

Leerlingen kennen vorm- en stijldansen.

Leerlingen leren diverse danspassen.
Leerlingen bewegen met diverse tempo’s zoals
vertragen/versnellen, hoog/laag, snel/langzaam
en laten stops en herhalingen zien in bewegingen.
Leerlingen bewegen vanuit ritme door bijv.
regelmatig en onregelmatig bewegen of
door contrasten in de muziek te laten zien in
bewegingen.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een danservaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen kijken naar elkaars werk en
naar werk van de docent en verwoorden wat ze
zien.

De kunstdocent observeert en geeft feedback over
de wijze waarop kinderen dansen en bewegingen
uitvoeren.

Leerlingen kunnen plannen, ideeën en keuzes voor
het maken van een dans bespreken.

Leerlingen observeren elkaar en letten daarbij op
bewegingselementen en beleving.

Leerlingen kunnen op een respectvolle manier
waardering tonen voor de prestatie of mening van
anderen.

Leerlingen dansen en verwoorden wat ze ervaren
en kijken naar de dans van andere leerlingen en
verwoorden wat ze zien.

Leerlingen kunnen hun beleving van eigen en
andermans werk bespreken.

De kunstdocent en de leerlingen geven op
basis van de gebruikte bewegingselementen
en de beleving, tips en complimenten aan
medeleerlingen over het gepresenteerde werk.
Leerlingen kunnen in duo’s of kleine groepjes
vanuit beleving en bewegingselementen een dans
vormgeven.
Leerlingen verwoorden wat zij ervaren bij het
kijken naar een dansvoorstelling, dansfilm of clip.

Leerlingen beoefenen dansvormen en -stijlen
op verschillende muzieksoorten zoals klassiek,
modern, hiphop, streetdance en breakdance.
Vormgeving:
werken met choreografie en
opstellingen

Leerlingen kunnen bij het ontwerpen van dansen
diverse groepsindelingen hanteren.

Leerlingen dansen met de groep als geheel, als
solist(en) of in subgroepen.

Leerlingen kunnen verschillende opstellingen
hanteren.

Leerlingen werken met dansvormen zoals kring,
vierkant, rij en vrije opstelling.

Leerlingen kunnen experimenteren met
dansbewegingen uit verschillende dansstijlen of
culturen en kunnen daaruit een selectie maken
om te gebruiken.

Leerlingen oefenen dansstijlen zoals salsa,
klassiek, modern, hiphop, musicaldance, jazzdance,
breakdance.

Leerlingen kunnen dansen en gebruikmaken van
muziek en attributen.
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Leerlijn dans
voor groep 7 en 8 (10 - 13 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn dans voor de groepen 7 en 8 aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans dans en
voorstelling

Leerlingen ervaren dat zij dansbewegingen uit
verschillende dansstijlen kunnen verbinden met
gevoelens, ervaringen, gebeurtenissen en ideeën.

Leerlingen bekijken dansen en kinderdansen
uit verschillende culturen waarbij ze bestaande
passen en dansfiguren proberen te ontdekken.

Leerlingen ervaren hoe zij naar dans van elkaar en
van de kunstdocent en naar dans uit verschillende
culturen kunnen kijken.

Leerlingen bekijken en beluisteren dansfilms en
clips en filmpjes van YouTube.

onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en techniek
het taalaanbod van de school
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld en hedendaagse cultuur van de kinderen
de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars en kunstenmakers

Leerlingen ervaren bewust hun eigen lijf en
bewegingen.

Leerlingen bezoeken een professionele
dansvoorstelling.
Leerlingen dansen voor publiek.

Leerlingen ervaren dat zij kunnen genieten van
het kijken naar dansvoorstellingen en dansfilms.
Leerlingen ervaren de sensatie van een optreden.
Leerlingen ervaren dans en beweging die
geïnspireerd is door nieuwe media zoals Wii en
de dansmat.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Dans fysiek: werken vanuit
het lichaam

Leerlingen kennen diverse dans- en
bewegingsoefeningen en kunnen deze toepassen.

Leerlingen oefenen dansacties zoals rollen,
springen, rennen, buigen en reiken.

Leerlingen kunnen zich concentreren en
ontspannen.

Leerlingen oefenen in techniek: stretchen, rekken,
lenigheid, soepelheid en kracht.
Leerlingen oefenen coördinatie: springen,
balanceren, draaien, rollen en vallen.
Leerlingen doen oefeningen in
lichaamsbewustzijn.

Dramatisch: werken vanuit
kracht: inleving, spel en
beweging

Leerlingen kunnen dansen met bestaande en
zelfbedachte passen.

Leerlingen drukken gevoelens en sfeer uit d.m.v.
muziek en dans.

Leerlingen kunnen improviseren met bewegingen
vanuit een thema.

Leerlingen bewegen met inzet van zintuigen zoals
voelen, horen en zien.

Leerlingen kunnen dansen en bewegen vanuit
verschillende rollen en karakters.

Leerlingen dansen vanuit een danskarakter bijv.
zwevend, duwend, golvend of glijdend.

Leerlingen kennen diverse danskwaliteiten en
kunnen deze toepassen.

Leerlingen dansen vanuit een karakter of een rol.

Leerlingen kunnen dans en bewegingen
improviseren bij een verhaal, lied of gedicht.

Leerlingen dansen en bewegen vanuit een
verhaal, gedicht of lied.
Leerlingen oefenen bewegingsspel met
improvisatieopdrachten.
Leerlingen werken met danskwaliteiten zoals
lyrisch, staccato en synchroon dansen.
Leerlingen bewegen vanuit contrasten zoals actie/
reactie, leiden/volgen en vraag/antwoord.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Beeldend: werken vanuit
ruimte: vormen en lijnen

Leerlingen kunnen een dans leiden en volgen in
tweetallen of groepjes.

Leerlingen dansen vanuit thema’s zoals hoog en
laag, richting, lagen, plaatsing, vorm, patronen,
rollen en springen.

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen presentaties geven aan
medeleerlingen of aan derden.

Leerlingen laten zelfvormgegeven en -ontworpen
of aangeleerde dansproducten zien aan derden bij
vieringen en week-, feesten- of themasluitingen
op school of op een podium buiten de school bijv.
de Lindenberg.

Leerlingen kunnen gelijktijdig dezelfde
bewegingen dansen.

Muzikaal: werken met tijd:
ritmes, maat, tempo en
frasering

Leerlingen kennen vormgevingselementen en
kunnen deze toepassen bij dans.

Leerlingen dansen en bewegen met materiaal.

Leerlingen kennen passen en dansfiguren en
kunnen deze ontdekken, imiteren en herhalen.

Leerlingen dansen met inspiratiebronnen vanuit
beeldende kunst en digitale media.

Leerlingen kunnen zelf een dans maken.

Leerlingen dansen samen en oefenen daarbij
leiden/volgen, spiegelen/bewegen en vraag/
antwoord.

Leerlingen kennen het gebruik van ruimte,
ritme, muziek en lichaam en kunnen dit bewust
toepassen.

Leerlingen bewegen ter ondersteuning van de
tekst.

Leerlingen kunnen bij het ontwerpen en uitvoeren
van dans gebruikmaken van verschillende dansen muzieksoorten.

Leerlingen laten in hun bewegingen contrasten in
de muziek zien, bijv. hoog/laag, snel/langzaam en
stops en herhalingen.
Leerlingen dansen op ritme, tel en maat.

Leerlingen kennen verschillende danspassen en
kunnen deze toepassen in een dans.

Leerlingen leren danspassen uit verschillende
dansstijlen.
Leerlingen dansen en bewegen vanuit
verschillende muziekfragmenten op sfeer, gevoel
en thema.
Leerlingen leren dansvormen en -stijlen op
verschillende muzieksoorten zoals salsa, klassiek,
modern, hiphop, streetdance, musicaldance,
jazzdance en breakdance.

Vormgeving: werken met
choreografie en opstellingen

Leerlingen kunnen bij het ontwerpen van dansen
diverse groepsindelingen hanteren.

Leerlingen dansen met de groep als geheel, als
solist(en) of in subgroepen.

Leerlingen kunnen verschillende opstellingen
hanteren.

Leerlingen werken met dansvormen zoals kring,
vierkant, rij en vrije opstelling.

Leerlingen kunnen experimenteren met
dansbewegingen uit verschillende dansstijlen of
culturen en kunnen daaruit een selectie maken
om te gebruiken.

Leerlingen beoefenen dansstijlen zoals salsa,
klassiek, modern, hiphop, musicaldance, jazzdance,
breakdance.

Leerlingen kennen dansvormen en -stijlen en
kunnen gebruikmaken van muziek, kostuums en
attributen.
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Leerlingen kunnen experimenteren met
dansbewegingen uit verschillende dansstijlen en
maken daaruit een selectie voor een zelfbedachte
dans.

Leerlingen bewegen vanuit abstracte begrippen
zoals kronkelen, zigzaggen en lijnen.

Leerlingen ontwerpen met een groepje zelfstandig
een dans waarin de voorkeur voor een dansstijl
zichtbaar wordt.

Leerlingen kunnen een zelfgemaakte dans of
bestaande dans presenteren op een podium.
Leerlingen kunnen een eigen dansvoorstelling
ontwerpen en presenteren.

Leerlingen tonen aan andere leerlingen en ouders
danspresentaties in de vorm van een clip op
YouTube.
Leerlingen laten zelfvormgegeven en -ontworpen
of aangeleerde dansproducten zien die passen bij
het thema van de eindpresentatie of musical.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Danselement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. een danservaring en
voorstelling

Leerlingen kunnen kijken, luisteren en praten
over gemaakte dansen en bewegingen van
groepsgenoten.

De kunstdocent observeert en geeft feedback over
de wijze waarop kinderen dansen en bewegingen
uitvoeren.

Leerlingen kunnen plannen, ideeën en keuzes voor
het maken van een dans bespreken en betekenis
geven.

Leerlingen ontdekken verschillende deelaspecten
van dans en verwoorden aan derden wat
bewegingselementen zijn en wat ze daarbij
beleven.

Leerlingen kunnen over hun eigen product en
werkproces een mening geven en over dat van
groepsgenoten.

Leerlingen observeren elkaar en letten daarbij op
dansstijlen, bewegingselementen en de beleving.

Leerlingen kunnen over werk vanuit verschillende
dansstijlen hun mening geven en dit
onderbouwen met argumenten.

Leerlingen kunnen betekenis geven aan een
zelfvormgegeven dans uit een door hen gekozen
cultuur.

Leerlingen kennen de beleving en betekenis van
dans in verschillende culturen en kunnen daar
voorbeelden van geven.

Leerlingen verwoorden wat zij ervaren bij het
kijken naar een dansvoorstelling, dansfilm of
clip en kunnen aan de hand van vakspecifieke
dansbegrippen over de voorstelling hun mening
geven.

Leerlingen kunnen eigen en andermans werk
bespreken en betekenis geven.
Leerlingen kunnen op een respectvolle manier
waardering tonen voor de prestatie of mening van
anderen.

Leerlingen geven op basis van de gebruikte
dansstijlen, bewegingselementen en de beleving,
tips en complimenten aan medeleerlingen over
het gepresenteerde werk.
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Leerlijn Beeldende vorming
Voor groep 1 tot en met 8 (4 - 13 jaar)
Bij beeldende vorming gaat het in de kerndoelen erom dat kinderen leren dat ze hun gedachtes, gevoelens en ervaringen
kunnen uitdrukken in beeldend werk, maar ook dat ze met beelden kunnen communiceren. Beeldende werkstukken ontstaan
als betekenis, beeldende aspecten, materiaal en techniek op elkaar worden afgestemd. Dat betekent dat kinderen aan de slag
gaan met onderwerpen en thema’s in een betekenisvolle context. Ze worden geïnspireerd in een situatie die hen aanzet tot
creatief en authentiek vormgeven. Om hun ideeën vorm te geven leren ze de beeldende mogelijkheden van diverse materialen
en technieken, zoals tekenen, ruimtelijk construeren, werken met textiel, te onderzoeken aan de hand van de beeldelementen
ruimte, kleur, vorm, vlak, textuur, licht, lijn en compositie.
De leerlijn is uitgewerkt in de domeinen: beleven, produceren, presenteren en reflecteren. Leerlingen genieten van en worden
geraakt door het maken en kijken naar beeldend werk. Ze verwerven vakvaardigheden en presenteren eigen werk voor elkaar
en voor anderen. Door te reflecteren geven ze betekenis aan wat ze zien en wat ze daarvan vinden. Dit kan met werk van
leerlingen, maar ook met werk van de kunstdocent en van kunstenaars in een atelier of museum.
Bij de vakspecifieke doelen komen de beeldende componenten betekenisgeving, beeldaspecten, materiaal en techniek aan
de orde. Deze componenten worden in een beeldende activiteit steeds in samenhang aangeboden. Een leerling die beeldend
vormgeeft, stemt in het werkproces betekenis, beeldaspecten en materiaal op elkaar af. Hij denkt na over het onderwerp,
experimenteert met de mogelijkheden van materiaal en beeldelementen, en zoekt naar een oplossing die past bij zijn idee
over het onderwerp.
Beeldende vorming heeft relaties met techniekonderwijs en sluit aan bij de kerndoelen voor techniek. Onderwijs in techniek
op de basisschool heeft het karakter van een combinatie van doen en denken. De leerlingen kunnen elementaire technische
inzichten toepassen in het proces van ontwerpen, maken en gebruiken van technische producten uit de eigen leefwereld.
In deze leerlijn komen alle kerndoelen in een geleide opbouw gedurende alle leerjaren aan bod. De opklimming in
moeilijkheidsgraad is terug te vinden in de onderwerpkeuze, werkvormen, gebruikte materialen en technieken. Bij het beleven
kunnen leerlingen genieten van en geraakt worden door het maken en kijken naar beeldend werk. Door beeldend te werken
verwerven ze vakvaardigheden waarbij zij beeldend werk presenteren aan elkaar en aan anderen. Bij het reflecteren geven ze
betekenis aan wat ze beleven, denken en doen.
Bij elk domein zijn vakspecifieke doelen geformuleerd met enkele lessuggesties. Deze leerlijn raakt alle te ontwikkelen
beeldende kwaliteiten en biedt een breed kader waarbinnen kunstdocenten gestructureerd met beeldende vorming aan
de slag kunnen gaan. Voor de inhoud van de lessen kan worden aangesloten bij leerstofgebieden, thema’s, vieringen en
projecten. Ook kan gewerkt worden vanuit de fantasie en beleving van leerlingen, de passie van de kunstdocenten of vanuit
andere kunsten en kunstenaars.
Een belangrijk aspect van deze leerlijn is dat lessen beeldend vormen niet alleen onder schooltijd zijn of tijdens de verlengde
schooldag, maar dat de leerlijn ook samenhang biedt met naschoolse lessen op de eigen school. Onder schooltijd en tijdens
de verlengde schooldag zijn de lessen voor alle leerlingen funderend. De lessen na schooltijd worden facultatief aangeboden
en zijn daardoor meer verdiepend en specialistisch met ruimte voor eigen keuzes. Onder schooltijd krijgen alle leerlingen
algemeen beeldende vorming, na schooltijd kunnen ze zich specialiseren door eigen keuzes te maken uit een facultatief.
Beeldende vorming heeft een groot effect op de totale ontwikkeling van kinderen, doordat ze hun zintuigen intensief
gebruiken. Beeldend werken daagt uit tot voortdurend kijken, voelen, denken en doen. De ontwikkeling van de waarneming
betekent ook iets proberen te begrijpen, te plaatsen en er zin aan te geven. Leerlingen leren door beeldende vorming de
wereld te ordenen en er grip op te krijgen. Kinderen leren door beeldende vorming hun gevoelens en emoties te uiten door er
een concrete vorm aan te geven. Het ontdekken van een eigen manier van vormgeven, helpt kinderen hun creativiteit verder te
ontwikkelen.
Samengevat: doelgericht onderwijs in beeldende vorming levert een inspirerende en krachtige creatieve bijdrage aan de totale
ontwikkeling van ieder kind en de school als gemeenschap.

NB D
 e verschillende leerlijnen zijn zowel gezamenlijk als
individueel toepasbaar in het onderwijsprogramma.
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Leerlijn beeldend
voor groep 1 en 2 (4 - 6 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn beeldend voor kleuters aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans beeldend werk

Leerlingen ervaren beeldend werk door zintuiglijke
waarneming en persoonlijk contact met
werkstukken.

De kunstdocent daagt kinderen uit alle zintuigen
in te schakelen om het onderwerp waar te nemen
en te onderzoeken.

Leerlingen genieten van en ervaren dat zij zich
op een eigen en vrije manier door beeldend werk
kunnen uiten.

De kunstdocent richt het lokaal in met ‘rijke
beelden’ en met materialen die kinderen uitdagen
tot beeldend werken.

Leerlingen ervaren dat door eigen en andermans
beeldend werk hun fantasie wordt geprikkeld.

Leerlingen bezoeken een tentoonstelling of
expositie binnen of buiten de school.

Leerlingen ervaren de sensatie van het
presenteren van werkstukken.

De kunstdocent toont eigen of andermans werk
en vertelt over het ontstaan, de wording, de
betekenis en de karakteristieken van het werk.

onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en techniek
het taalaanbod en de taalmethode van de school
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen,
onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld van de kinderen
de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Ruimte

Leerlingen kennen verschillende aanzichten van
een voorwerp en kunnen deze benoemen.

Leerlingen benoemen bij een object diverse
aanzichten zoals voor, achter, in, tussen, onder en
boven.

Leerlingen kennen meerdere kanten van een
voorwerp.

Leerlingen bouwen ruimtelijk met kosteloos
materiaal en blokken.

Leerlingen kunnen ruimtelijk bouwen.
Leerlingen maken huizen, kastelen en torens van
verpakkingen en grote dozen.
Vlakgebruik

Leerlingen kunnen vlakvullend werken.

Leerlingen versieren mens- en dierfiguren.

Leerlingen kunnen figuren plaatsen in het vlak.
Kleur

Vorm

Leerlingen kennen de namen van enkele kleuren.

Leerlingen mengen kleuren met wit en zwart.

Leerlingen kennen het onderscheid tussen lichte
en donkere kleuren.

Leerlingen maken een kleurencirkel of
kleurenkubus.

Leerlingen kunnen uit de primaire kleuren
secundaire kleuren maken door te mengen.

Leerlingen verven met allerlei materialen zoals
flessenlikkers en veren.

Leerlingen kennen geometrische basisvormen
en kunnen deze benoemen, onderscheiden en
toepassen.

Leerlingen oefenen met basisvormen bijv. rond,
vierkant, driehoek en bol.

Leerlingen kunnen vormkenmerken benoemen,
onderscheiden en toepassen.

Leerlingen herkennen vormkenmerken zoals spits,
dun, groot en klein.
Leerlingen maken een aarde met bolvormen.

Leerlingen kennen de lijn als contour.
Textuur

Leerlingen kennen verschillende texturen van
materialen en kunnen daarmee experimenteren.

Leerlingen werken met materialen van
verschillende texturen zoals ruwe, gladde en
zachte oppervlakten.
Leerlingen maken een eigen knuffeldier en
beplakken deze met textiel.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Compositie

Leerlingen kunnen patronen groeperen op vorm,
kleur en textuur.

Leerlingen oefenen het groeperen van patronen
door herhaling van vormen, kleur en textuur.

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. beeldend werk of een
museumbezoek

Leerlingen kunnen met aandacht kijken naar
beeldend werk van zichzelf en groepsgenoten.

De kunstdocent kijkt naar de werkstukken van
kinderen en benoemt wat hij ziet en wat het
oproept.

Leerlingen ontwerpen cadeaupapier met lijnen en
vormen.
Leerlingen stempelen met vormstempels en
maken bijv. een boekenlegger.
Materialen en technieken bij
tweedimensionaal werk

Leerlingen kunnen experimenteren met technieken
bij tweedimensionaal werk: tekenen, schilderen,
collage maken en druktechnieken.
Leerlingen kunnen materialen en technieken
behorende bij tweedimensionaal werk toepassen.

Leerlingen tekenen in lijn en kleur met krijt,
wasco, kleurpotlood of stift.

Leerlingen kunnen met behulp van de kunstdocent
betekenis geven aan wat ze zien, denken en
beleven bij beeldend werk.

De kunstdocent stimuleert leerlingen te
verwoorden wat ze zien en beleven n.a.v.
beeldend werk of een tentoonstelling.
Leerlingen voeren een gesprek over de kenmerken
van ieders werk met aandacht voor kleurgebruik,
het onderwerp en de manier waarop het is
gemaakt.

Leerlingen schilderen in toon en kleur en mengen
kleuren met plakkaatverf, vingerverf en ecoline.
Leerlingen maken een collage van papier door
scheuren, knippen en plakken.
Leerlingen maken prenten voor een vertelkastje.
Leerlingen stempelen en maken afdrukken met
aardappels, kurken en sjablonen.

Materialen en technieken bij
driedimensionaal werk

Leerlingen kunnen experimenteren met technieken
bij driedimensionaal werk: verdelen, verbinden en
boetseren.

Leerlingen verdelen materialen door te scheuren
en knippen.
Leerlingen rijgen met naald, draad en kralen.

Leerlingen kunnen materialen en technieken
behorende bij driedimensionaal werk toepassen.

Leerlingen verbinden materialen met behulp van
lijm, plakband, binden en vlechten.
Leerlingen spijkeren met hamer en spijkers.
Leerlingen boetseren met plastische materialen
zoals plasticine, natuurklei, zand en brooddeeg.
Leerlingen maken muziekinstrumenten bijv.
trommels.

Vormgeven van presentaties

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
beeldend werk vormgeven en tonen in een
expositie.

Leerlingen zoeken samen uit hoe ze werkstukken
presenteren in een tentoonstelling.
Leerlingen presenteren werkstukken bijv. hangend
of met passe-partouts.

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen een zelfgemaakt werkstuk
presenteren.

Leerlingen tonen zelfvormgegeven producten
aan leerlingen in de klas of aan anderen en aan
ouders bij week-, feest- of themasluitingen.

Leerlingen kunnen aan derden werk laten zien
d.m.v. een zelfvormgegeven tentoonstelling.
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De kunstdocent richt samen met leerlingen een
tentoonstelling in met hun werkstukken en foto’s
van het werkproces.
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Leerlijn beeldend
voor groep 3 en 4 (6 - 8 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn beeldend voor de groepen 3 en 4 aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans beeldend werk

Leerlingen ervaren beeldend werk door zintuiglijke
waarneming en persoonlijk contact met
werkstukken.

De kunstdocent daagt kinderen uit alle zintuigen
in te schakelen om het onderwerp waar te nemen
en te verkennen.

Leerlingen genieten van en ervaren dat zij zich
op een eigen en vrije manier door beeldend werk
kunnen uiten.

De kunstdocent richt het lokaal in met ‘rijke
beelden’ en met materialen die kinderen uitdagen
tot beeldend werken.

Leerlingen ervaren dat door eigen en andermans
beeldend werk hun fantasie wordt geprikkeld.

Leerlingen bezoeken een tentoonstelling of
expositie binnen of buiten de school.

Leerlingen ervaren de sensatie van het
presenteren van werkstukken.

De kunstdocent toont eigen of andermans werk
en vertelt over het ontstaan, het maakproces, de
betekenisgeving en de karakteristieken van het
werkstuk.

onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en techniek
het taalaanbod en de taalmethode van de school
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen,
onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld van de kinderen
de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Ruimte

Leerlingen kunnen een omsloten ruimte maken.

Leerlingen maken tenten, huizen en kastelen en
gebruiken daarbij ruimteaspecten zoals groot/
klein, laag/hoog en voor-/achtergrond.

Vlakgebruik

Leerlingen kunnen vlakvullend werken.

Leerlingen maken schimmenspelpoppen en
decorstukken.

Leerlingen kunnen figuren plaatsen in het vlak.
Leerlingen werken vlakvullend door herhaling van
vormen en kleuren.
Kleur

Leerlingen kunnen uit de primaire kleuren
secundaire kleuren maken door te mengen.

Leerlingen maken een eigen prentenboek vanuit
de begrippen: vrolijk, somber, koel en warm.

Leerlingen kennen de gevoelswaarde van kleuren
en kunnen deze benoemen en toepassen.
Vorm

Leerlingen kennen vormsoorten en kenmerken
en kunnen deze benoemen, onderscheiden en
toepassen.
Leerlingen kunnen lichaamsvormen van mensen
en dieren ruimtelijk weergeven.
Leerlingen kunnen het karakter van de vorm
versterken door decoratie, arcering en lijnen.

Textuur

Leerlingen kennen verschillende texturen van
materialen en kunnen deze toepassen.

Leerlingen experimenteren met vormsoorten zoals
de kubus, cilinder, piramide en kegel.
Leerlingen maken liggende en zittende beelden,
bijv. van een lievelingsdier of van zichzelf.
Leerlingen tekenen of schilderen waarbij de lijn
als contour wordt gebruikt.
Leerlingen maken werkstukken met diverse
texturen zoals ruw, zacht en geribbeld.
Leerlingen beplakken objecten met diverse
texturen.

Compositie

Leerlingen kunnen patronen groeperen op vorm,
kleur en textuur.

Leerlingen stempelen met rubber of een aardappel
op papier.
Leerlingen maken afdrukken met ingedrukte
texturen.

>>> Lees verder op de volgende pagina
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Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Materialen en technieken bij
tweedimensionaal werk

Leerlingen kunnen experimenteren met technieken
bij tweedimensionaal werk: tekenen, schilderen,
collage maken en druktechnieken.

Leerlingen tekenen in lijn en kleur met behulp van
krijt, wasco, kleurpotlood of stift.

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. beeldend werk of een
museumbezoek

Leerlingen kunnen met aandacht kijken naar
beeldend werk van zichzelf en groepsgenoten.

De kunstdocent kijkt naar werkstukken van
kinderen en benoemt wat hij ziet en wat het
oproept.

Leerlingen kunnen materialen en technieken
behorende bij tweedimensionaal werk toepassen.

Leerlingen schilderen in toon en kleur en mengen
kleuren.
Leerlingen maken een collage van papier door
scheuren, knippen en plakken.
Leerlingen maken prenten voor een vertelkastje.
Leerlingen stempelen en maken afdrukken met
diverse materialen en druktechnieken zoals
monodruk.

Materialen en technieken bij
driedimensionaal werk

Leerlingen kunnen experimenteren met technieken
bij driedimensionaal werk: verdelen, verbinden en
boetseren.
Leerlingen kunnen materialen en technieken
behorende bij driedimensionaal werk toepassen.

Leerlingen kunnen met behulp van de kunstdocent
betekenis geven aan wat ze zien, denken en
beleven.
Leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen
werkstuk en werkproces en op dat van
groepsgenoten.

De kunstdocent stimuleert leerlingen te
verwoorden wat ze zien, denken en beleven n.a.v.
beeldend werk of een museumbezoek.
Leerlingen voeren een gesprek over de kenmerken
van ieders werk met aandacht voor kleurgebruik,
onderwerp en de manier waarop iets gemaakt,
vormgegeven of aangepakt is.

Leerlingen verdelen materialen door knippen,
draden buigen of zagen met een figuurzaag.
Leerlingen verbinden materialen met lijm of door
vlechten, binden, nieten en naaien.
Leerlingen spijkeren met hamer en spijkers.
Leerlingen passen constructie- en
verbindingstechnieken toe met allerlei materialen.
Leerlingen modelleren met papier-maché.
Leerlingen boetseren en construeren met
plasticine, natuurklei en brooddeeg.

Digitale media

Leerlingen kunnen foto’s maken.

Leerlingen maken foto’s van de eigen leefwereld
en maken portretten.

Leerlingen kunnen werken met tekenprogramma’s
Leerlingen experimenteren met eenvoudige
tekenprogramma’s op de computer.
Vormgeven van presentaties

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
werkstukken vormgeven voor een tentoonstelling.

De kunstdocent richt samen met leerlingen een
tentoonstelling in.
De kunstdocent adviseert kinderen bij het
documenteren van eigen werk in een eigen
kunstmap.
Leerlingen versterken de presentatie van hun
werkstuk door een verhoging, decor of passepartout.

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen een zelfgemaakt werkstuk
presenteren.

Leerlingen tonen eigen werk in de klas, aan
derden en ouders bij vieringen en week-, feestof themasluitingen middels een tentoonstelling,
kunstmap of foto’s.

Leerlingen kunnen aan derden werk laten zien
d.m.v. een zelfvormgegeven tentoonstelling.

Leerlingen nodigen ouders uit om actief mee te
doen tijdens een open les.
De kunstdocent verzorgt een digitale presentatie
van de werkstukken.
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Leerlijn beeldend
voor groep 5 en 6 (8 - 10 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn beeldend voor kleuters aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans beeldend werk

Leerlingen ervaren beeldend werk door zintuiglijke
waarneming en persoonlijk contact met
kunstenaars en hun werkstukken.

De kunstdocent daagt kinderen uit alle zintuigen
in te schakelen om het onderwerp waar te nemen
en te verkennen.

Leerlingen genieten van en ervaren dat zij zich
op een eigen en vrije manier door beeldend werk
kunnen uiten.

De kunstdocent richt het lokaal in met ‘rijke
beelden’ en met materialen die kinderen uitdagen
tot beeldend werken.

Leerlingen ervaren dat hun fantasie door eigen en
andermans beeldend werk wordt geprikkeld.

Leerlingen bezoeken een tentoonstelling of
expositie binnen of buiten de school.

Leerlingen ervaren de sensatie van het
presenteren van werkstukken.

De kunstdocent toont eigen of andermans werk
en vertelt over het ontstaan, het maakproces, de
betekenisgeving en de karakteristieken van het
werkstuk.

onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en techniek
het taalaanbod en de taalmethode van de school
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen,
onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld van de kinderen
de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Ruimte

Leerlingen kunnen een ruimte inrichten en daarbij
rekening houden met het begrip maat.

Leerlingen maken op schaal een ontwerp
van soorten woningen zoals een boomhut
of circuswagen met gebruik van natuurlijke
materialen.

Leerlingen kunnen construeren met ruimte
doorstekende constructies.
Vlakgebruik

Leerlingen kunnen plaats en grootte van figuren
en objecten in het grondvlak bepalen.

Leerlingen gebruiken driedimensionale technieken
om plaats, grootte en diepte te geven in een
beeld.
Leerlingen beplakken contourvormen met kleinere
vormen door overlappingen.

Kleur

Leerlingen kennen de gevoelswaarde van kleuren
en kunnen deze herkennen, benoemen en
toepassen.

Leerlingen maken een eigen prentenboek vanuit
begrippen als vrolijk, somber, koel, warm.

Leerlingen kennen de werking en het effect van
camouflage- of signaalkleuren en kunnen dit
toepassen.
Vorm

Leerlingen kennen vormsoorten en kunnen
hun kenmerken benoemen, onderscheiden en
toepassen.
Leerlingen kunnen lichaamsvormen van mensen
en dieren ruimtelijk weergeven.

Leerlingen maken vormen zoals een kubus,
cilinder, piramide en kegel.
Leerlingen experimenteren met vormkenmerken,
zoals smal, langwerpig, spits en hoekig.
Leerlingen maken liggende en zittende beelden.

Leerlingen kunnen het karakter van de vorm
versterken door decoratie, arcering en lijnen.
Textuur

Leerlingen kennen verschillende texturen
van materialen en kunnen deze toepassen in
werkstukken.
Leerlingen kunnen in plastisch materiaal textuur
aanbrengen.

Leerlingen tekenen lijnen en vormen die geluid,
beweging of explosie uitdrukken.
Leerlingen experimenteren met texturen zoals
ruw, zacht en bobbelig.
Leerlingen beplakken objecten met diverse
texturen.
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Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Compositie

Leerlingen kennen de principes van compositie.

Leerlingen oefenen met het maken van een
compositie.

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen een zelfgemaakt product
exposeren.

Leerlingen presenteren eigen werk aan leerlingen
in de klas en van school en aan ouders bij week-,
feest- of themasluitingen.

Leerlingen kennen motieven voor decoratie.

Materialen en technieken bij
tweedimensionaal werk

Leerlingen kunnen patronen groeperen op vorm,
kleur en textuur.

Leerlingen ontwerpen patronen en maken daarbij
gebruik van de technieken spiegelen, herhalen en
roteren.

Leerlingen kunnen experimenteren met technieken
bij tweedimensionaal werk: tekenen, schilderen,
collage maken en druktechnieken.

Leerlingen schilderen in toon en kleuren en
experimenteren met het effect van verdunde en
onverdunde verf.

Leerlingen kunnen materialen en technieken
behorende bij tweedimensionaal werk toepassen.

Leerlingen schilderen met allerlei materialen, bijv.
vogelzand of houtsnippers gemengd met acrylverf.

Leerlingen kunnen eigen werk presenteren
middels een tentoonstelling of kunstmap en
daarbij vertellen over het proces en het product.

Leerlingen tonen op de catwalk eigen werk
bestaande uit ontworpen kleding en accessoires
waarbij de presentatie door leerlingen wordt
verzorgd.
De kunstdocent verzorgt een digitale presentatie
van de gemaakte werkstukken.
Leerlingen of de kunstdocent tonen een foto-,
video- of ander beeldverhaal.

Leerlingen maken collages van verschillende
soorten papier.
Leerlingen passen druktechnieken toe zoals
monodruk en werken met sjablonen.
Leerlingen maken een frottage met behulp van
krijt en grafietstift.
Leerlingen maken lino’s met een gutsmes en
drukken deze af met een drukpers.
Materialen en technieken bij
driedimensionaal werk

Leerlingen kunnen experimenteren met technieken
bij driedimensionaal werk: verdelen, verbinden en
boetseren.
Leerlingen kunnen materialen en technieken
behorende bij driedimensionaal werk toepassen.

Digitale media

Leerlingen kunnen foto’s en video-opnames
maken.
Leerlingen kunnen tekenprogramma’s op de
computer gebruiken.

Vormgeven van presentaties

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
werkstukken vormgeven voor een tentoonstelling.

Leerlingen verdelen materialen door te knippen,
vlechten, buigen en zagen.
Leerlingen verbinden materialen met lijm of door
vlechten, nieten en naaien.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. beeldend werk of een
museumbezoek

Leerlingen kunnen met aandacht kijken naar
beeldend werk van zichzelf en anderen.

Leerlingen bespreken onder begeleiding van
de kunstdocent hun ideeën en vormgeving en
benoemen kenmerken van hun werk en hoe ze
iets maken of aanpakken.

Leerlingen kunnen met behulp van de kunstdocent
betekenis geven aan wat ze zien, denken en
beleven.
Leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen
product en werkproces en dat van anderen.

Leerlingen maken constructies met
verbindingstechnieken, bewegingen en
eigenschappen zoals drijven, draaien of zweven.

Leerlingen kunnen eigen werk bespreken in relatie
tot werk van kunstenaars.

Leerlingen modelleren figuren met papier-maché.

Leerlingen kunnen respect en waardering tonen
voor werkstukken en de zienswijze van anderen.

De kunstdocent leidt een klassengesprek
waarbij leerlingen benoemen wat ze zien,
denken en beleven n.a.v. beeldend werk of een
museumbezoek.
Leerlingen bezoeken het atelier van een
kunstenaar en voeren een gesprek over zijn
passie, werkwijze en werkstukken en reflecteren
daarop.

Leerlingen maken foto’s, clips en filmpjes vanuit
een verhaal of als rapportage van hun creatief
werkproces.
Leerlingen maken een zelfportret of videobrief.
De kunstdocent richt samen met leerlingen een
tentoonstelling in met hun werk en leerlingen
leiden bezoekers rond.
De kunstdocent documenteert samen met de
leerlingen het eigen werk in een kunstmap.
Leerlingen voorzien werkstukken van bijv. een
verhoging, decor of passe-partout.
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Leerlijn beeldend
voor groep 7 en 8 (10 - 12 jaar)
Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn beeldend voor de groepen 7 en 8 aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans beeldend werk

Leerlingen ervaren beeldend werk door zintuiglijke
waarneming en persoonlijk contact met
kunstenaars.

De kunstdocent daagt leerlingen uit bewust
te observeren en zich open te stellen voor het
getoonde werk.

Leerlingen genieten van en ervaren dat zij zich
op een eigen en vrije manier door beeldend werk
kunnen uiten.

De kunstdocent richt het lokaal in met ‘rijke
beelden’ en met materialen die kinderen uitdagen
tot beeldend werken.

Leerlingen ervaren dat hun fantasie door eigen en
andermans beeldend werk wordt geprikkeld.

Leerlingen bezoeken een tentoonstelling of
expositie binnen of buiten de school.

Leerlingen ervaren de sensatie van het
presenteren van werkstukken.

De kunstdocent toont eigen of andermans werk
en vertelt over het ontstaan, het maakproces, de
betekenisgeving en de karakteristieken van het
werkstuk.

onderwijsthema’s uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en techniek
het taalaanbod en de taalmethode van de school
thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen,
onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld van de kinderen
de passie, het beeldend werk en het vakmanschap van de kunstdocent
de karakteristieke kunstproducten en werkwijzen van kunstenaars

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Ruimte

Leerlingen kunnen een bepaalde ruimte inrichten
en daarbij rekening houden met het begrip maat.

Leerlingen maken n.a.v. een thema of verhaal op
schaal een ontwerp voor een stad of ruimtelijk
object.

Leerlingen kunnen construeren met ruimte
doorstekende constructies.
Vlakgebruik

Leerlingen kunnen plaats en grootte van figuren
en objecten in het grondvlak bepalen.

Leerlingen gebruiken driedimensionale technieken
om plaats, grootte en diepte te geven aan een
beeld.
Leerlingen beplakken contourvormen met kleinere
vormen door overlappingen.

Kleur

Leerlingen kennen de betekenis en
symboliekwaarde van kleuren en kunnen deze
benoemen en toepassen.

Leerlingen bestuderen reproducties van
kunstenaars met aandacht voor de werking van
kleuren.

Leerlingen kennen het werk van enkele
kunstenaars en kunnen eigenschappen van hun
werk typeren en benoemen.

Leerlingen kiezen een reproductie en gaan deze
op eigen wijze reproduceren.

Leerlingen kennen verschillende schilder- en
tekentechnieken en kunnen deze toepassen.
Leerlingen kunnen de relatie tussen kleur en licht
aangeven.

Leerlingen oefenen schildertechnieken als
aquarelleren en pointillisme.
Leerlingen werken met pastelkrijt op een
gekleurde ondergrond.
Leerlingen mengen kleuren en verwerken deze in
schilderijen.

Vorm

Leerlingen kennen vormsoorten en de
kenmerken daarvan en kunnen deze benoemen,
onderscheiden en toepassen.
Leerlingen kennen karakteristieke houdingen van
mensen en dieren en kunnen deze ruimtelijk
weergeven.

Leerlingen maken beelden met een karakteristieke
houding.
Leerlingen beeldhouwen uit speksteen of een blok
gasbeton.
Leerlingen oefenen met het versterken van het
karakter van de vorm door decoratie, arcering en
lijnen als textuur.
Leerlingen zoeken naar geometrische en
organische vormen in hun omgeving en op
afbeeldingen en passen dit toe in hun werk.
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Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Textuur

Leerlingen kennen verschillende materialen en
texturen en kunnen deze toepassen.

Leerlingen werken met diverse texturen.

Digitale media

Leerlingen kennen basistechnieken voor fotografie,
video en mediapresentaties

Leerlingen oefenen vakvaardigheden voor het
maken van foto’s, clips en filmpjes.

Leerlingen kunnen foto’s en video-opnames
maken.

Leerlingen maken digitale foto’s en verwerken
deze in een boekje, beeldverhaal, kijkdoos of
collage.

Leerlingen mozaïeken wandtegels.
Leerlingen kunnen met verschillende texturen
diepte aangeven op het platte vlak.

Leerlingen experimenteren met de werking van
haren en veren bij werkstukken.

Leerlingen kennen de functies en toepassingen
van texturen en kunnen deze toepassen in eigen
werk.
Compositie

Leerlingen kunnen patronen groeperen op vorm,
kleur en textuur.

Leerlingen maken een multimedia presentatie en
gebruiken daarbij eigen of andermans foto’s en
video- en filmfragmenten.
Leerlingen ontwerpen patronen en maken daarbij
gebruik van de technieken spiegelen, herhalen en
roteren.

Vormgeven van presentaties

Leerlingen kunnen met de kunstdocent beeldend
werkstukken vormgeven voor een presentatie.

Leerlingen kunnen symmetrische en
asymmetrische composities herkennen, benoemen
en maken.
Materialen en technieken bij
tweedimensionaal werk

De kunstdocent documenteert samen met de
leerlingen eigen werk voor een kunstmap middels
werkstukken, verhalen, foto’s en filmpjes.

Leerlingen kunnen experimenteren met de
materialen en technieken van tweedimensionaal
werk.

Leerlingen oefenen met diverse materialen op het
gebied van tekenen, schilderen, collage maken en
druktechnieken.

Leerlingen kunnen materialen en technieken
behorende bij tweedimensionaal werk toepassen.

Leerlingen tekenen stripfiguren en strips vanuit
een zelfbedacht verhaal.
Leerlingen tekenen en schilderen voor een
prentenboek.

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen een zelfgemaakt product
presenteren.

Leerlingen presenteren eigen beeldend werk aan
leerlingen in de klas en van school en aan ouders
bij week-, feest- of themasluitingen.

Leerlingen schilderen op zwart-witfoto’s.

Leerlingen kunnen beeldend werk presenteren
middels een tentoonstelling, kunstmap of foto’s
en daarbij vertellen over het proces en het
product.

Leerlingen maken collages met materialen van
verschillende afmetingen.
Leerlingen oefenen grafische technieken
zoals tamponneren, sjabloneren, marmeren,
materiaaldruk, linosnijden en monoprint.

Leerlingen kunnen experimenteren met technieken
bij driedimensionaal werk: verdelen, verbinden en
boetseren.
Leerlingen kunnen materialen en technieken
behorende bij tweedimensionaal werk toepassen.

De kunstdocent verzorgt m.b.v. een beamer
een digitale presentatie van de gemaakte
werkstukken.

Leerlingen ontwerpen en versieren eigen kleding,
tassen en accessoires.

Leerlingen tonen een video- of beeldverhaal via de
website van school.

Leerlingen maken draadfiguren met lapjes en
textielverharder.
Leerlingen maken constructies met
verbindingstechnieken, bewegingen en
eigenschappen zoals drijven, draaien of zweven.

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken

Leerlingen ontwerpen en modelleren figuren met
vormen die uit hun verband zijn, bijv. een auto
met grote wielen.

Beeldend element

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis geven
n.a.v. beeldend werk of een
museumbezoek

Leerlingen kunnen met behulp van de kunstdocent
betekenis geven aan wat ze zien en beleven bij
beeldend werk.

Leerlingen bespreken met begeleiding van de
kunstdocent hun ideeën en werk en benoemen
kenmerken van hun werk v.w.b. kleur, vorm,
onderwerp en de manier waarop ze iets maken of
aanpakken.

Leerlingen boetseren met de textuur van bijv.
haren en veren.
Leerlingen boetseren vanuit een thema uit één
stuk.
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Leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen
product en werkproces en dat van anderen.
Leerlingen kunnen plannen bespreken en daarop
reflecteren.
Leerlingen kunnen eigen werk bespreken in relatie
tot werk van kunstenaars.
Leerlingen kunnen respect en waardering tonen
voor de zienswijze van anderen.
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Leerlingen showen op de catwalk zelfontworpen
en -gemaakte kleding en accessoires waarbij
presentatoren commentaar geven.
Leerlingen nodigen ouders uit om actief mee te
doen tijdens een open les.

Leerlingen drukken poëzieteksten af met inktprint
stempels en ontwerpen een beeld.
Materialen en technieken bij
driedimensionaal werk

De kunstdocent en de leerlingen richten samen
een tentoonstelling in met eigen werk.

De kunstdocent stimuleert leerlingen te
verwoorden wat ze zien en beleven n.a.v.
beeldend werk of een museumbezoek.
Leerlingen brengen beroepen in kaart rondom
beeldende kunst en toegepaste kunst zoals
beroepen in de media, interieur, gebouwen, mode,
techniek en design.
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Leerlijn taal
Specifiek voor het kinderpersbureau, voor de groepen 6 tot en met 8 (9 - 12 jaar)
Het kinderpersbureau biedt leerlingen de kans kennis en ervaring op te doen met het schrijven, vormgeven en publiceren
van eigen teksten en beelden voor een kinderkrant. Het kinderpersbureau bestaat uit een redactie, waarbij de leerlingen
aan de ene kant zelfschrijvende journalisten zijn en aan de andere kant zich over ingeleverde kopij van anderen buigen en
beslissen of het geschikt is voor in de krant. Als journalist verwoorden de leerlingen hun ideeën en ervaringen, gevoelens en
gebeurtenissen in zelfgekozen ontwerpen die spelen in de school, de buurt en/of de stad.
De leerlingen vergroten hun taalvaardigheid en werken daarbij aan de vijf domeinen van taal: schrijven, lezen, luisteren,
spreken en spelen. Ze maken een krant die binnen de school, de Open wijk school en de wijk kan worden verspreid. Om deze
vaardigheden te verwerven, krijgen de leerlingen de gelegenheid om in een authentieke leeromgeving te oefenen.
Bij het kinderpersbureau wordt gewerkt door middel van ‘learning by doing’. Leerlingen leren informatie selecteren, een
telefoongesprek voeren, tekstverwerken op de computer, interviewen, verslag uitbrengen en artikelen schrijven. Leerlingen
ervaren een journalistiekproces met een duidelijk eindresultaat in de vorm van een mooi vormgegeven krant. Ook over deze
vormgeving leren zij nadenken: hoe kan een krant er goed uitzien en toch functioneel blijven!
Het kinderpersbureau sluit aan bij het taalonderwijs door introductielessen te geven op het gebied van schrijfvaardigheid. Ook
fotografie en tekenenlessen worden ingezet. De verschillende opdrachten in de klas kunnen na selectie door het redactieteam
in de wijkkrant worden opgenomen. Op deze manier leeft de krant binnen de klas tijdens het maken ervan. Het daadwerkelijke
product bijv. een wijkkrant heeft echter een groter bereik dan bijv. een schoolkrant.
Activiteiten van het kinderpersbureau sluiten aan bij de kerndoelen voor taal, burgerschap en kunstzinnige oriëntatie.
Sinds enige jaren heeft het ministerie van OC&W het begrip media-educatie of mediawijsheid geïntroduceerd waarvoor het
kinderpersbureau inhoudelijk een betekenisvol progamma biedt. Mediawijsheid is simpelweg het kundig en kritisch leren
omgaan met massamedia. Het betreft zowel de klassieke massamedia (kranten, radio, tv) als nieuwe media (internet). De
Raad voor Cultuur omschrijft mediawijsheid als: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich
bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. De
culturele invalshoek is met name ‘visuele geletterdheid’: inzicht in beeldcultuur en beeldconventies.

NB D
 e verschillende leerlijnen zijn zowel gezamenlijk als
individueel toepasbaar in het onderwijsprogramma.

Leerlijn taal voor groep 6 t/m 8 | pagina 93

Leerlijn taal

het kinderpersbureau voor groep 6 tot en met 8 (9-12 jaar)

Inhoud:
De kunstdocent kan bij de inhoud van de leerlijn taal voor de groepen 6 tot en met 8 aansluiten bij:
-

Domein: beleven
Leerstrategie: receptief - voelen, kijken, luisteren
Taalelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Genieten van en geraakt
worden door eigen en
andermans redactie werk

Leerlingen ervaren te kunnen observeren,
luisteren, schrijven, interviewen en fotograferen
tijdens een werkbezoek voor een onderwerp.

De kunstdocent prikkelt alle zintuigen zodat
leerlingen deze inschakelen om het onderwerp
beter waar te nemen en te verkennen.

Leerlingen ervaren wat nodig is bij de
voorbereidingen voor een artikel.

Leerlingen leren bronnen onderzoeken, informatie
verzamelen, lezen, overleggen, internet
raadplegen en kritisch omgaan met de media.

de directe leefomgeving van de leerlingen: school en wijk
onderwijsthema uit diverse leerstofgebieden zoals wereldoriëntatie en taal
(multiculturele) feesten, jaarfeesten en vieringen
onderwerpen uit de actualiteit, belevingswereld en hedendaagse cultuur van leerlingen
de passie, het redactiewerk en vakmanschap van de kunstdocent

Leerlingen ervaren door praktijksimulaties op
school hoe het er straks in de werkelijkheid aan
toe gaat.
Leerlingen ervaren de sfeer en samenwerking in
een eigen redactieruimte.

De kunstdocent richt met leerlingen een lokaal
in met ‘rijke beelden’ en met materialen die
leerlingen uitdagen tot schrijven, waardoor de
sfeer van een echte redactie ontstaat.
Leerlingen zijn op en top herkenbaar als journalist
(T-shirts, perskaarten en petjes) wanneer ze op
pad gaan.
Klassikale oefenopdrachten over hoe het
er straks in de praktijk aan toe gaat, zoals
telefoongesprekken en interviews.
Leerlingen bekijken kranten en publicaties binnen
en buiten de school.
De kunstdocent toont eigen of andermans werk
en vertelt over het ontstaan, het maakproces,
de betekenisgeving en de eigenschappen van de
publicatie.

Domein: produceren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Taalelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Schrijven, lezen, luisteren,
spreken en spelen

Leerlingen kennen de verschillende aspecten
van journalistiek en het produceren van een
kinderkrant en kunnen deze toepassen.

Luisteren naar ieders actieve inbreng, daarop
reageren en komen tot gezamenlijk keuzes.

Leerlingen kunnen actief omgaan met taal.
Leerlingen kunnen ideeën en onderwerpen
selecteren op hun individuele beleving en
algemene relevantie.
Leerlingen kunnen communiceren in het kader van
de redactievergadering.

De kunstdocent reikt diverse schrijf- en
werkvormen aan zoals het interview, verhalend
schrijven, fotograferen, puzzels maken en strips
tekenen.
De docent betrekt de kinderen bij de eigen
leefomgeving en stimuleert ze op die manier
nieuwsonderwerpen in te brengen.

Leerlingen kunnen geconcentreerd werken en een
onderwerp beginnen, uitdiepen en afronden.
Leerlingen kunnen samenwerken en beschikken
over de gewenste sociale vaardigheden.
Vormgeven
aan publicaties

Leerlingen kunnen samen met de kunstdocent
redactiewerk vormgeven voor een publicatie en
presentatie.

Leerlingen zoeken samen uit hoe teksten en
beelden gepubliceerd kunnen worden in een
artikel, kinderkrant of website van school.
De kunstdocent geeft leiding aan de vormgeving
en eindredactie van de krant, waarbij kinderen
kunnen meebeslissen in vormgevingsbesluiten.
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Geraadpleegde bronnen

Domein: presenteren
Leerstrategie: actief - denken en doen
Taalelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Presenteren aan derden

Leerlingen kunnen zelf vormgegeven en
-ontworpen producten publiceren in de krant.

De docent geeft een podium aan de producten
van de kinderen.

Leerlingen kunnen de krant presenteren aan het
publiek op een feestelijke bijeenkomst.

Leerlingen nemen tussentijds hun halve producten
mee naar huis om thuis te kunnen laten zien waar
mee ze bezig zijn.

Leerlingen weten hoe zij de krant zelf kunnen
verspreiden in de klassen en kunnen daarbij een
kort praatje houden.

Leerlingen verzorgen samen met de docent een
presentatie en bereiden deze voor, maken een
programma-indeling en schrijven uitnodigingen.

-

Bamford, A.: ‘Netwerken en verbindingen: arts and cultural education in the Netherlands’, 2007
Damen, J.: ‘Docenten in de kunsten en kunstenaarsdocenten een meerwaarde voor de brede school’, 2008
Educatieve uitgeverij Delubas: ‘Uit de kunst digitaal’, 2009
Edu-Art: ‘C-Zicht, culturele competenties’, 2009
Elmans, R., Kievit, K., Mols, P., Tal, M: ‘Dossier ICC’, 2010
Edwards, C., Gandini, L., Forman, G.(eds): ‘De honderd talen van kinderen’, 1997
Gardner, H.: ‘Meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw’, 2002
Heusden, B. van: ‘Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs’; voorjaar 2010
Hoogeveen, Van der Vegt: ‘Eindrapportage monitor regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs’; 2008
Kamp, v.d. M.: ‘Kunstzone, Hybride Kunsteducatie’, nr. 6 2010
Thieme Meulenhoff Educatie: ‘Moet je doen’, 2001
SLO: ‘www.slo.nl/primair/leergebieden/kunstencultuur’, 2010

Domein: reflecteren
Leerstrategie: reflectief - kijken, luisteren, denken
Taalelement

Vakspecifieke doelen

Lessuggesties

Vertellen en betekenis
geven n.a.v. redactiewerk en
publicaties

Leerlingen kunnen reflecteren over hun eigen
redactiewerk en werkproces en dat van hun
groepsgenoten.

De kunstdocent begeleidt de kinderen bij het
vormgeven van hun ideeën door met hen over
kenmerken van hun werk te praten.

Leerlingen kunnen vooraf reflecteren op eigen en
andermans plannen over wat en hoe er wordt
gepubliceerd.

Leerlingen bestuderen ‘echte’ kranten en met
behulp van een vragenlijst kijken ze naar wat een
krant nou eigenlijk allemaal inhoudt.

Leerlingen kunnen eigen werk bespreken in relatie
tot werk van professionele verslaggevers.

Leerlingen geven tijdens het werkproces positieve
feedback op het werk van mederedactieleden.

Leerlingen tonen respect en waardering voor de
zienswijze van anderen.

De redactie bespreekt en toetst de voorwaarden
voor publicatie van artikelen in de krant.

Colofon
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