
  

DE BEELDOCTOPUS
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CONSTRUEREN
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DE MUZIEKDRAAIMOLEN

stemvorming
spelen met

instrumenten 

muziek

beluisteren

liederen 

begeleidenmuziek

vastleggen

  

schimmen-
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bewegings-

theater

rollenspel

mime

andere hoorspel

tekst-

theater

fantasie-
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theater
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HET DRAMA - REUZENRAD  
 

geleid 

bewegen

op muziek

geleid

bewegen 

binnen een

thema

bewegings-

patronen

creëren

samen een
dans

creëren

vrij bewegen

op muziek

vrij bewegenbinnen een thema

kijken naar

en praten

over dans

bewegingen

bestuderen

en duiden

geleid een 

dans

aanleren

DE BEWEGINGSTREIN        

Doelen?

Materialen?

Sfeer?

Feedback?

Exploratie ?

Experimenteren?

Beschouwen?

Tijd.

Afspraken?

Begrepen?

Wat wil ik?

Respect?

Lukt het?

Inzet?

TIJD EN RUIMTE VOOR REFLECTIE EN FEEDBACK

           

spelen - oefenen

met media

creëren met media

media gebruiken in

andere leergebieden
genieten van media

kritisch kijken

en luisteren

naar media

verslag uitbrengen

met media

toestellen leren

gebruiken

reclamepc

videoaudio

DE MEDIA - ROBOT
 

 

 

                               DE  MUZISCHE  SPEELTUIN  



DE BEELDOCTOPUS 

WERKEN  

MET KLEI 



LEESWIJZER    BEELD          

Open of gesloten activiteit. Kans op creativiteit.      

vrije materiaalkeuze O 

vrije 

techn

iek   O vrij onderwerp O 

materiaal aangereikt O 

geleide 

techn

iek   O opgelegd onderwerp O 

Wat ga ik specifiek ontwikkelen ?           

de lijn O de ruimte   O   O 

de vorm O de kleur   O   O 

Omgaan met middelen.  In deze les krijgen de lln. 

vooral de kans om …           

te exploreren O te experimenteren O samen te werken O 

vorm te geven O te beschouwen O te reflecteren O 

Werkveld. Binnen welk werkveld ligt deze activiteit ?            

tekenen O schilderen   O drukken O 

construeren O werken met klei O werken met zand O 

Formuleer duidelijk de concrete doelen die je wil bereiken met de leerlingen. 



liederen  

zingen 

DE MUZIEKDRAAIMOLEN 

stemvorming 
  spelen met 

instrumenten  

muziek 

beluisteren 

liederen  

begeleiden muziek 

vastleggen 



LEESWIJZER   MUZIEK 

MUZIEK BELUISTEREN   O   STEMVORMING  O 

luisterhouding verbeteren     O   de houding verbeteren (ontspanning)      O 

auditief onderscheidingsvermogen verbeteren        O   de ademhaling verbeteren     O 

inzicht brengen in de klanktaal van de muziek      O   de stembeheersing verbeteren     O 

muziek in een maatschappelijk kader plaatsen     O   het articuleren verbeteren      O 

ZINGEN  O   LIEDEREN BEGELEIDEN     O 

inzingen  O   ritmische begeleiding     O 

de luisterfase (melodie leren kennen)   O   melodische begeleiding     O 

de zingfase  O   MUZIEK VASTLEGGEN 

de oefenfase  O   zelf muziek vastleggen (symbolen)     O 

de verwerkingsfase  O   omgaan met vastgelegde muziek     O 

SPELEN MET INSTRUMENTEN   hier ligt het accent op  

lichaamsinstrumenten     O   experimenteren     O 

zelf gemaakte instrumenten     O   geluiden gebruiken     O 

Orff -instrumenten     O   ritmische motieven aanbrengen     O 

occasionele instrumenten     O   muziek maken     O 

Formuleer duidelijk de concrete doelen die je wil bereiken met de leerlingen. 



schimmen- 

spel 

bewegings- 

theater 

rollenspel 

mime 

andere hoorspel 

tekst- 

theater 

fantasie- 

spel 

figuren- 

theater 

jabbertalk 

  

Stand- 

beeld 
tableau  

vivant 

poppen- 

    spel 

    voordragen 

dramatiseren 

improvisatie 

HET DRAMA - REUZENRAD 



LEESWIJZER     DRAMA 

Op welke leerlijnen leg je het accent ? (LP V 9 - 37) 

BASISVOORWAARDEN waaraan we in deze activiteit werken 

durven O                     observeren  O                        reageren O                      afspraken maken O 

concentreren O            fantaseren O               creatief denken en handelen O            zich expressief uiten O 

SPELELEMENTEN EN BASISVAARDIGHEDEN die we accentueren 

lichaam en stem gebruiken  O               inhoud verdiepen :     Wie ?    Wat ?    Waar ?    Wanneer ?    Waarom ?  O 

taal correct gebruiken  O                       zinvol omgaan met materialen en rekwisieten  O                         

SPELPLEZIER  O              GENIETEN   O               BESCHOUWEN  O                REFLECTEREN   O 

Welke DRAMAWERKVORM  zal in deze les aan bod komen ? 

standbeeld    O          tableau vivant  O           mime  O            bewegingstheater  O 

poppenspel   O          schimmenspel  O        figurentheater   O          jabbertalk  O          voordragen  O 

dramatiseren O          rollenspel  O       fantasiespel O       teksttheater O       improvisatie O      hoorspel   O      andere O 

Formuleer duidelijk de concrete doelen die je wil bereiken met de leerlingen.   



DE BEWEGINGSTREIN 



LEESWIJZER     BEWEGEN 

We leggen in deze les het accent  op de leerlijn (LP IV 13 - 17) 

BETEKENIS GEVEN vanuit beweging en dans.     O   

BETEKENIS GEVEN vanuit ervaringen en gevoelens    O   

BEWEGINGSMOGELIJKHEDEN:  lichaam  O   ruimte   O   tijd  O  kracht    O  werlen met materialen   O  samenwerken   O 

Productief en reproductief VORM GEVEN        O   

BESCHOUWEN      O       

Specifieke aandachtspunten tijdens de lesopbouw zijn … 

Opwarming   O                                    Concentratie    O                              Ontspanning    O 

Exploreren     O                                   Experimenteren    O                        Vorm geven     O 

Reflecteren      O                                  Evalueren    O   

Het gaat in deze les vooral om   

vrij bewegen op muziek   O   geleid bewegen op muziek  O  vrij bewegen binnen een thema  O 

geleid bewegen binnen een thema O   bewegingspatronen creëren   O   samen een dans creëren    O 

geleid een dans aanleren   O    bewegingen bestuderen en duiden   O    kijken naar en praten over dans   O 

Formuleer duidelijk de concrete doelen die je wil bereiken met de leerlingen.   



spelen - oefenen 

met media 

creëren met media 

media gebruiken in 

andere leergebieden 
genieten van media 

kritisch kijken 

en luisteren 

naar media 

verslag uitbrengen 

Met media 

toestellen leren 

gebruiken 

reclame pc 

video audio 

DE MEDIA - ROBOT 



LEESWIJZER     MEDIA 

We leggen in deze les het accent  op de leerlijn (LP VI 3 - 35) 

Wat we over media kunnen leren   O     (belang en kracht van media ervaren en bewust worden) 

Hoe we omgaan met opname - en weergavetoestellen   O (functioneel omgaan met toestellen) 

Hoe we zelf met media iets kunnen creëren   O      (zich uiten via de media) 

Hoe we met media omgaan   O (beschouwen en attitudes)   

We leggen het accent op deze activiteit   

spelen en oefenen met geluid    O       spelen en oefenen met video    O     spelen en oefenene nmet foto     O 

spelen en oefenen met pc-ict    O    spelen en oefenen met andere media    O     

toestellen leren gebruiken    O     verslag uitbrengen met media    O     creatief gebruik van media   O 

kritisch kijken en luisteren naar media  O    genieten van media   O    media gebruiken in andere leergebieden    O 

Formuleer duidelijk de concrete doelen die je wil bereiken met de leerlingen.   


