
Inhoudelijke	  opzet	  van	  het	  Leerorkest	  
De	  Leerorkestlessen	  vinden	  onder	  schooltijd	  op	  een	  basisschool	  plaats.	  De	  groepsgrootte	  varieert	  van	  
vier	  tot	  negen	  kinderen.	  In	  de	  groepsles	  komt	  instrumentale	  methodiek,	  algemene	  muzikale	  vorming,	  
zingen	  en	  oefenen	  van	  orkestpartijen	  aan	  bod.	  	  
	  
De	  muziek	  didactische	  vaardigheden	  (competenties)	  die	  de	  leerorkestdocenten	  hiervoor	  nodig	  
hebben,	  zijn:	  
	  
- een	  lesvoorbereiding	  kunnen	  maken	  waar	  leerdoelen	  worden	  vastgesteld	  met	  een	  duidelijke	  

indeling	  van	  voortraject/warming-‐up,	  leskern	  (waarin	  de	  leerdoelen	  worden	  gewerkt)	  en	  afsluiting	  
(event.herhaling)	  

- individueel	  spel	  in	  groepsvorm/groepsspel	  gieten,	  bv	  	  estafette-‐spel	  of	  solo-‐tutti,	  of	  noot-‐
doorgeven-‐spel	  

- afwisselende	  werkvormen	  kunnen	  toepassen	  zoals:	  improvisatievormen,	  auditief	  werken,	  voor-‐	  
en	  naspelen,	  solo-‐tutti-‐vormen,	  op	  gehoor	  naspelen,	  bv	  het	  notenschrift	  in	  spelvorm	  aanleren,	  de	  
vijf	  domeinen	  (muziek	  maken,	  bewegen	  op	  muziek,	  muziek	  beluisteren,	  muziek	  noteren,	  spreken	  
over	  muziek)	  gebruiken	  om	  afwisseling	  in	  de	  les	  aan	  te	  brengen	  

- een	  lied	  kunnen	  aanleren	  en	  op	  verschillende	  manieren	  kunnen	  oefenen	  
- zang	  en	  instrumentaal	  spel	  kunnen	  combineren.	  Bv.	  in	  de	  vorm	  van	  het	  maken	  van	  een	  door	  de	  

kinderen	  te	  spelen	  eenvoudige	  begeleiding	  of	  het	  kiezen	  van	  speelbare	  melodietonen	  of	  
liedfragmenten	  

- vooroefeningen	  en	  spelletjes	  kunnen	  verzinnen	  voor	  het	  aanleren	  van	  de	  orkestpartijen	  
- muzikale	  oplossingen	  kunnen	  zoeken	  voor	  niveauverschillen.	  Bijvoorbeeld	  differentiatie	  

aanbrengen	  in	  de	  partijen	  of	  met	  improvisatie	  werken	  
- creatieve	  werkvormen	  kunnen	  bedenken	  voor	  aanleren	  van	  instrumentale	  stukken	  en	  technische	  

problemen.	  Bv.	  teksten	  bij	  instrumentale	  liedjes	  maken	  die	  behulpzaam	  zijn	  bij	  het	  spelen	  op	  het	  
instrument	  van	  het	  liedje,	  bijvoorbeeld	  kleur	  van	  de	  snaar	  zingen	  die	  gespeeld	  moet	  worden	  en	  
het	  vertalen	  van	  technische	  problemen	  naar	  uitdagende,	  liefst	  muzikale	  groepsspelletjes	  

- het	  zoveel	  mogelijk	  muzikaal	  en	  zo	  min	  mogelijk	  verbaal	  kunnen	  aanbieden	  van	  de	  te	  leren	  stof	  
	  
Verder	  heeft	  een	  leerorkestdocent	  bijkomende	  algemene	  didactische/pedagogische	  vaardigheden	  
nodig:	  
	  
- individuele	  problemen	  als	  een	  groepsgebeuren	  behandelen,	  elk	  kind	  betrekken	  bij	  de	  les	  
- omgangsregels	  van	  de	  basisschool	  overnemen,	  de	  aanspreekmanier	  en	  de	  andere	  omgangsregels,	  

bv	  de	  vinger	  opsteken,	  stil	  zijn	  als	  de	  juf	  spreekt,	  et	  cetera	  
- gewenst	  gedrag	  sturen	  met	  behulp	  van	  complimenten	  (benoemen	  van	  het	  goede	  gedrag)	  liever	  

dan	  met	  vermaningen.	  	  
- Het	  vooraf	  stellen	  van	  haalbare	  doelen,	  zowel	  muzikaal	  als	  gedragsmatig,	  zodat	  kinderen	  kunnen	  

‘scoren’	  (complimenten	  geven),	  Kinderen	  weten	  dan	  wat	  er	  van	  hen	  verwacht	  wordt	  en	  waar	  ze	  
naartoe	  moeten	  werken.	  

- duidelijke	  organisatie	  van	  het	  inhoudelijke	  verloop	  van	  de	  les	  en	  van	  de	  
lesmaterialen/instrumentarium/mappen,	  zoals	  bv	  bepalen	  wanneer	  violen	  worden	  gepakt	  en	  
wanneer	  weer	  worden	  teruggelegd,	  et	  cetera.	  

 


