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ACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING

Welkom
Voor u ligt een schat aan muzikale mogelijkheden. Projecten, lesactiviteiten,
spelletjes, thema workshops, leerkrachtondersteuning, muzikale exploratie,
persoonlijke verrijking, teamontwikkeling, groepspresentaties, naschoolse muzikale
activiteiten en nog veel meer.
Een bundeling muzikale inspiratie, speciaal voor het primair onderwijs.
Muziekonderwijs, nu en in de toekomst
Het onderwijs is continu aan ontwikkeling onderhevig. Verdeling van de aandacht over
de gespreide verantwoordelijkheden, vraagt om het stellen van prioriteiten.
Om niet voorbij te hoeven gaan aan de ontwikkelingswaarde van muziekonderwijs,
biedt MuziekRaakt mogelijkheden voor nu (verzorgde muzikale activiteiten) en in de
toekomst (ontwikkelingstrajecten en onderwijsmateriaal).
Onderwijsinhoud
In de vormgeving en uitvoering wordt tegemoetgekomen aan actuele
onderwijsontwikkelingen. Zo staat onder meer de huidige leefwereld centraal en
worden diverse werkvormen als coöperatief- en adaptief werken gehanteerd.
Duurzaam investeren
MuziekRaakt biedt een tijdelijke dienst en een blijvende werkbaarheid! Bovendien
wordt tegemoet gekomen aan de ‘3 peilers’ van muziekonderwijs, zoals gesteld door
minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart en staatssecretaris Zijlstra (beiden OCW):
1. Er wordt afgestemd op behoeften
- Workshops, gastlessen en projecten hebben een vastgestelde (afgesproken)
tijdsduur.
- Activiteiten worden in samenwerking met groepsleerkrachten, muzikanten,
vakdocenten en artiesten op maat ontwikkelt en uitgevoerd. Bovendien kunnen deze
naar behoeven worden aangepast.
- Projectmatig en periodiek inschakelen van MuziekRaakt, ter verrijking van het
muziekonderwijs is mogelijk.
2. Er wordt gewerkt aan de bekwaming van onderwijspersoneel
- Met inspiratie‘coaching‘ wordt gewerkt aan het stimuleren en intrinsiek motiveren
van onderwijspersoneel.
-Begeleidingstrajecten met individuele begeleidingsmomenten bieden kansen voor
zelfexploratie.
-3. Basischolen worden zelfredzaam gemaakt
- Er wordt vormgegeven aan muziekonderwijs binnen de mogelijkheden van
onderwijspersoneel zonder muzikale scholing en met aanwezige materialen.
- Ontwikkeld onderwijsmateriaal biedt theoretische verrijking en handreikingen voor
praktische uitvoering.
- Tijdens de begeleidingstrajecten wordt stilgestaan bij differentiatiemogelijkheden,
om activiteiten wisselend vorm te geven en inhoudelijk te ontwikkelen.
Aan de slag
Ik wens u veel muzikale inspiratie en begroet u graag bij MuziekRaakt.
Haiko Fertig

Opzet
De HIP-HOP ‘cultuur’ staat centraal. Met ritmische lesactiviteiten, ervaren de kinderen
deze stijl. Bovendien bevat de lesinhoud een opbouw naar een zelf te schrijven rap!
Onderwijsinhoud
Basiselementen:
Klassikale ritmische opdrachten, zelfstandige verwerking, groepssamenwerking,
eindpresentatie, lichaams- en steminzet, improviseren, rap technieken.
Hoofddoelen:
- ontwikkeling van ritmegevoel (praktisch)
- ontwikkeling van ritmisch besef (theoretisch)
- met weinig middelen, gevarieerde ritmische begeleiding ontwikkelen.
- sociaal-emotionele groei door samenwerking
- presentatie van een eigen geschreven rap
Standaard uitvoering
Thema 1: fysieke ritmiek
Thema 2: verbale ritmiek
Thema 3: rap behandeling
Thema 4: beats en tekst
Thema 5: rap schrijven
Thema 6: presentatie
Bijzonderheden
- Gebruik van instrumenten
- Tekst schrijven
- Een eigen rap maken
- Eindpresentatie
- Informeer naar de opnamemogelijkheden
(rap op cd!)
Doelgroep
Groep 5 t/m 8
Aantal deelnemers
Klassikale mogelijkheden
(andere groepssamenstellingen in overleg)
Tijdvak
1 uur per workshop-dag
Duur van project: in overleg (v.a. 4 workshopdagen)
Kosten
Standaarduitvoering v.a. € 400,00
(Reductie bij meerdere klassenworkshops aansluitend op elkaar).
Met de workshopthema’s zelf een Rapproject naar uw wens vormgeven?
In overleg is veel mogelijk.

Opzet
In deze workshop starten de kinderen fictief hun popstercarrière. Ze volgen de
agenda van een echte artiest en ervaren wat beroemd zijn is. Een kijkje in de wereld
van de muziekindustrie, het werken met professionals en een ‘popsterportfolio’ zijn
basisingrediënten van dit project.
Onderwijsinhoud
Basiselementen:
Zang, tekstbewerking, muziektheater, fotoshoot, marketing en promotie, creatief
ontwerpen, liedopname, muziekbeleving, professionele ondersteuning, theoretische
achtergrondinformatie, eindpresentatie.
Hoofddoelen:
- Ontwikkelen van meer inzicht in de muziekindustrie
(Hoe ontstaat een artiest, waaraan, door wie en hoe wordt er gewerkt, wat is het
resultaat?)
- Ervaren van bijzondere werkzaamheden (o.a. liedopname, voice-over en fotoshoot)
- Onvergetelijke ervaring
Uitvoering
Kenmerken/werkwijze:
- Roulatie (circuit) systeem
- Adaptief en coöperatief
- Samenwerking met professionele artiesten en vakmensen
- Voorbespreking en samenwerking met de groepsleerkracht
- MuziekRaakt staat open voor evaluatie en feedback

‘Een bijzonder
project, om
muziekonderwijs
op een actuele
manier vorm te
geven’ –
Leerkracht OBS
De Mheen

Planning:
De uitvoering is maatwerk. Naar aanleiding van de voorbespreking, aan de hand van
gemaakte afspraken en overige informatie wordt een draaiboek ontwikkeld.
Bijzonderheden
- Werken met professionals
- Eindshow
- ‘Popster portfolio’ (de verzameling van het ontwikkelde beeld- en geluidmateriaal)
Doelgroep
Groep 6 t/m groep 8
Aantal deelnemers
Klassikale mogelijkheden

Tijdvak
- v.a. 2 uur per workshop-dag
- v.a. 6 workshopdagen (exclusief 1 presentatiemiddag)
(in overleg kan het programma worden aangepast)
Kosten project
Vanaf € 850,00.
Exacte prijs op n.a.v. overeengekomen uitvoering.

Opzet
De kinderen beleven diverse muzikale elementen, die de basis vormen
voor een van de volgende presentaties:
- hoorspel
- ritmisch spel
Onderwijsinhoud
Basiselementen:
Bewegen, samenwerking, muziek-, geluids- en tekstbeleving, verband met de
leefwereld, instrumentatie, stemgebruik, presentatie, luisteren, notatie, improvisatie,
maat en ritme.
Hoofddoelen:
- ontwikkelen van ritme gevoel en luistervaardigheid
- verbanden leggen met de belevingswereld
- sociaal-emotionele groei door samenwerking
- persoonlijke manifestatie en presentatie, in en met een groep
- coöperatieve verwerking
Uitvoering
De volgende muzikale activiteiten worden opgebouwd
en vormen de basis van de presentatie:
- instrumentatie, samenspel en dirigeren
- ritmiek en notatie
- dans en ritmisch spel
- voordracht en presentatie

Bijzonderheden
- keuze uit presentatiemogelijkheden
- dirigeren en notatie
- materiaalgebruik
- extra verwerkingsmogelijkheden voor de leerkracht
Doelgroep
Groep 3 t/m 5
Aantal deelnemers
klassikale mogelijkheden
Tijdvak
- 2 uur per week
- v.a. 4 workshopdagen (inclusief presentatie)
Mogelijkheden tot projectuitbreiding in overleg
Kosten
Vanaf € 500,00.
Exacte prijs n.a.v. overeengekomen uitvoering

Opzet
Aan de hand van een levensgroot kaartspel, beleven kleuters verschillende muzikale
elementen. De ontwikkelingswaarde ontstaat door het leggen van verbanden, het
praktisch ervaren en de herhaling die verwerkt zit in diverse kaartactiviteiten.
Het ‘Muziekbelevenispad’ kan bovendien als methode of spel worden aangeschaft. De
eenvoudige handleiding en kaartactiviteiten zijn los van het project verkrijgbaar.
Onderwijsinhoud
Basiselementen:
Gevarieerde stemspelletjes, fysieke uitdagingen, muziek theorie, spelen met
instrumenten, luisteroefeningen, emoties en beleving, toonhoogte, verbanden met de
belevingswereld.
Hoofddoelen:
- Kennismaking met muzikale elementen
- Ontwikkelen van muzikale vaardigheden
- Ondersteunen van concentratie vaardigheden
- Positief stimuleren van ontwikkelingsgebieden
Uitvoering
Er kan worden gewerkt per thema:
- Stemopdrachten
- Beweegopdrachten
- Instrumentatieopdrachten
- Luisteropdrachten
Ook een mix van thema-activiteiten, kaarten als losse activiteit en herhaling naar
eigen inzicht is mogelijk.

Bijzonderheden
- Gebruik van instrumenten
- Consolidatie en controle in spelvorm verwerkt
- Lessen in projectvorm en als losse activiteiten in te zetten
- Als methode/spel aan te schaffen
Doelgroep
Groep 1 t/m 3 (3 t/m 6 jaar)
Aantal deelnemers
Klassikale mogelijkheden
Tijdvak
45 minuten per les
Gemiddeld 15 minuten per element
6 projectdagen (inclusief herhaling)
Kosten
€ 400,00
Extra activiteiten & uitbreiding n.t.b.

Opzet
Beleef een mix van uitdagende muzikale spelactiviteiten, uit verschillende muzikale
disciplines.
Onderwijsinhoud
Basiselementen:
Gevarieerde muzikale uitdagingen, stem- en ritmiek, muziek theorie, spelen met
instrumenten, luisteroefeningen, emoties en beleving, verbanden met de
belevingswereld.
Hoofddoelen:
- Plezier met muzikale activiteiten
- Kennis van muziektheorie opdoen
- Leiding nemen en geven
- Op de voorgrond treden en in dienst van de muziek spelen
- Leren van leuke muzikale spelactiviteiten voor thuis
- Ondersteunen van concentratie vaardigheden
- Positief stimuleren van ontwikkelingsgebieden
Uitvoering
Een mix van thema-activiteiten zoals:
- Ritmiek
- Stem en zang
- Beweegopdrachten
- Dirigeren
- Samen en solo spelen
- Instrumentatie
- Luisteropdrachten

Bijzonderheden
- Gebruik van instrumenten
- Muziek apparatuur (midden- en bovenbouw)
- Ontwikkelt ondersteunend spelmateriaal
- Thema-activiteiten in projectvorm en als losse workshops in te zetten
Doelgroep
Groep 1 t/m 8
Aantal deelnemers
Klassikale mogelijkheden
Tijdvak
45-60 minuten per workshop
Gemiddeld 15 minuten per element
Kosten
Project 4 workshopdagen: € 250,00
Losse workshop: € 62,50
Extra activiteiten & uitbreiding n.t.b.

Shows van 1 uur
Kinderen van 3 t/m 6 jaar
www.broodje-aap.eu

Opzet
Investeren (vormgeven en bouwen) in muziekonderwijs op school, met de aanwezige
middelen en binnen de mogelijkheden van het onderwijspersoneel.
Onderwijsinhoud
Basiselementen:
‘Inspiratie’ presentatie (o.a. de waarde van muziek voor het onderwijs) en
kennismaking met de eenvoud en het plezier van werken met muzikale activiteiten.
Activiteiten uit het te publiceren boek ’15 minuten muziek per dag: Praktisch
handboek voor onderwijspersoneel’ van MuziekRaakt staan centraal.
Hoofddoelen:
- motivatie door extra kennis over de onderwijswaarde van muziek
- stimulans door inzicht in de eigen mogelijkheden en positieve muzikale ervaringen
- inspireren tot uitvoering en zelfexploratie
- een basis om op voort te bouwen
Uitvoering
- Kennismaking
- MuziekRaakt
- Weetjes en achtergrondinformatie
- Muzikale activiteiten
- Differentiatie mogelijkheden
- Afsluiting
Diverse materialen passeren de revue. Onder meer het gebruik van werkbladen,
inspirerende literatuur en muziekinstrumenten.
Bijzonderheden
- Gebruik van instrumenten
- Gezamenlijke muzikale beleving
- Ideeën, tips en trucs
- Praktisch handboek met korte muzikale activiteiten
(Binnenkort aan te schaffen als handreiking voor blijvend muzikaal investeren)
Doelgroep
Onderwijspersoneel
Aantal deelnemers
10-15
Tijdvak
2 uur
Kosten
€ 150,00 per presentatie

VOICE-OVER
Maak je eigen filmverhaal en wordt de stem van bekende filmkarakters! Leer acteren
met je stem! Met mogelijkheden om op te nemen en de productie van je eigen
ingesproken filmfragment op CD/DVD.
Muziekproject, ontwerp op maat
Behandelt u een bijzonder thema en zijn muzikale activiteiten net wat u mist tijdens
de uitvoering van een project? MuziekRaakt kan het naar uw wensen ontwerpen en
uitvoeren.
Muziekworkshop op maat
Een enkele muziekles, met of zonder speciaal thema? MuziekRaakt kan het voor uw
ontwerpen en uitvoeren.

Wekelijkse muzieklessen
Met wekelijkse muzieklessen kan worden teruggeblikt en herhaald. Door de
inhoudelijke lesopbouw vindt verdieping plaats. Bovendien krijgen de muzikale kennis
en vaardigheden meer mogelijkheden tot groei.
Je eigen hit (singer-songwriter)
Altijd al een eigen lied willen maken van dat ene stukje tekst, of die leuke verzonnen
melodie? Of heb je al een lied geschreven, maar wil je het verbeteren? Met extra
begeleiding bij het schrijfproces en het in- en aanvullen van de instrumentele
begeleiding, biedt MuziekRaakt je de kans om een je eigen ‘hit’ te maken. Ook het
opnemen behoort tot de mogelijkheden!
Populaire liedjes zingen
Altijd al met een groep(je) popsongs willen zingen? MuziekRaakt maakt het mogelijk.
Met live begeleiding en karaoke banden, zingen de kinderen populaire liedjes. Er is
bovendien aandacht voor technische zang- en muziekelementen.
‘De kracht van de stem’
Workshops in samenwerking met zang- en stemcoach Margreet Baarslag. Op een
speelse manier, beleven de kinderen plezier aan vocale activiteiten. Samenwerking,
expressie en tekstbeleving zijn kernonderdelen.
Liedontwikkeling op maat
Omdat muziek emotie overbrengt, de boodschap extra jeu geeft, goed blijft hangen,
verbind, of ... Wat dacht u van een klassen- of schoollied. Of een lied bij een speciaal
thema!
TIP: in combinatie met ‘muzikale omlijsting van bijzondere gelegenheden’.
Iets gemist?
Bent u geïnspireerd en zoekt u net datgene wat er niet tussen staat?
Kijk eens op de website, of neem gerust contact op, want mogelijkheden creëer je
samen!

