Oriëntatiecursus klokkenspel: Klinkende klokken
Je klas gaat in 6 lessen alle noten op het klokkenspel leren gebruiken. In de cursus gaan we
veel luisteren en spelen om zo zelf uit te zoeken hoe je liedjes speelt. Moet je omhoog of
omlaag om de verschillende noten van een liedje te kunnen spelen? We leren ook met
meerdere noten tegelijk akkoorden spelen. Dat kan niet alleen, maar vereist goed
samenwerken. We kunnen er ook gezellig bij zingen. We spelen voor elkaar om te leren
luisteren in muziek. We doen verschillende oefeningen om te leren improviseren op het
klokkenspel. Samen muziek maken geeft plezier en geeft een uitlaadklep aan emoties en
gevoelens. Kinderen leren een heel andere manier van omgaan met jezelf in muziek.
Elke les wordt gegeven per klas, maximaal 30 leerlingen. We zitten ieder aan de eigen tafel.
Ieder leerling heeft een eigen klokkenspel. De docent communiceert met muziek door samen
te musiceren. Ook gebruikt de docent bladmuziek met letters om een liedje van blad te leren
spelen. Soms gaan de leerlingen in groepjes uiteen om samen een stukje muziek in te
studeren. Leerlingen gaan soms in duo’s zelf een liedje uitzoeken om aan anderen te laten
horen. We zijn 45 minuten muzikaal actief bezig.
De leerlingen kennen de tonen op een klokkenspel. Leerlingen weten wat er gebeurt als je
naar links of rechts gaat op het klokkenspel. Kinderen kunnen zelf een liedje spelen op het
klokkenspel. Kinderen kunnen akkoorden herkennen en spelen en daarbij zingen. We
luisteren naar elkaar en doen elkaar na. De laatste les bestaat uit een optreden voor de hele
klas, eventueel met uitnodiging voor de ouders en andere familie en vriendjes. We beleven
zo samen hoe leuk het is om een instrument te bespelen en samen muziek te maken.
Doordat we samen spelen moeten we ook goed naar elkaar luisteren om er zo een geheel
van te maken.

Productinformatie
Discipline: Muziek, taal
Doelgroep: Groep 5 – 8
Soort activiteit: Lessenreeks, Leerlijnen, Voorstelling
Fase talentlijn: Na school en onder schooltijd
Groepsgrootte: per klas
Duur: 6 -8 lessen van 45 minuten
Beschikbaarheid: Maandag t/m vrijdag
Locatie: De activiteit vindt op school plaats, in een lokaal of speellokaal.

