
  

Lesgeven	  bij	  het	  Leerorkest	  



Lesgeven in het 
Leerorkest 

Wat is er anders? 



Muziekdidactisch anders is: 

•  het werken met (grote) groepen 
•  iedereen doet mee 
•  het werken met niveauverschillen 
•  het al snel toewerken naar orkestspel 



•  hoe houd ik steeds de hele groep bij de les? 
•  hoe ga ik met extra aandachtvragende 

kinderen om? 
•  hoe houd ik de sfeer in de les goed? 

pedagogisch-didactisch anders is: 



In het Handboek Leerorkest 

staan leuke ideeën en ervaringen van de  
docenten van het Leerorkest. 



In	  het	  Leerorkest:	  
 

•  wonen we lessen bij en spreken deze na 
•  lopen nieuwe docenten stage bij collega’s met 

meer ervaring 
•  wisselen docenten ideeën uit met elkaar in de 

pauze 
•  organiseren we studieochtenden en 

vakgroepvergaderingen om uitgebreider 
ervaringen uit te wisselen 



LESVOORBEREIDING	  
	  
Hoe	  werkt	  dit	  bij	  het	  Leerorkest	  ?  



Wat is het doel van de Leerorkestles? 
 
Hoofddoel is instrumentale en algemeen 
muzikale ontwikkeling ten behoeve van 
orkestspel op het eigen instrument. 



Dus	  drie	  lesdoelen:	  
	  
1.  instrumentale	  ontwikkeling	  
2.  alg.	  muzikale	  ontwikkeling	  
3.  orkestspel	  
	  



Om dit te realiseren komt in elke les aan bod: 
 
1.  instrumentale ontwikkeling 
2.  omgang met instrument + belonen goed gedrag 
3.  zingen (Leerorkestliedjes, nieuwe liedjes, 

instructieliedjes) 
4.  oefenen orkestpartijen + aanleren van notenschrift 
5.  gehoortraining + luistervragen 
 





Van	  te	  voren	  je	  afvragen:	  
	  
•  Wat	  wil	  ik	  vandaag	  met	  ze	  doen?	  
•  Welk	  doel	  wil	  ik	  vandaag	  bereiken?	  
•  Hoe	  kom	  ik	  daar	  (welke	  werkvormen	  wil	  ik	  

daarvoor	  gebruiken)	  ?	  
•  Hoe	  zorg	  ik	  voor	  voldoende	  afwisseling	  (ritme	  

van	  de	  les)	  ?	  

	  



Groep	  5	   Groep	  6	   Groep	  7	   Groep	  8	  

Voor	  de	  Kerst	   Elena	  
Pandabeer	  	  

Peter	  en	  Olifant	  
Tafeltennis-‐serenade	  
Lachspiegelbaas	  	  

Vier	  jaargeQjden	  
Samba	  Lambada	  
Vader	  Jacob	  	  

Danzón	  nw	  versie	  
Stuk	  Dirk	  Kokx	  
Vader	  Jacob	  
Grieg	  bewerking	  	  
Paul	  Oomen	  	  

Na	  de	  Kerst	   Olifantenmars	  
Zomercanon	  
Epo	  	  

ElWesmars	  
KoemaQfata	  
Dansende	  Olifant	  
Bob	  bob	  derri	  derri	  	  

Bijlmerblues	  
Sambal	  Samba	  
Danzón	  	  

Concert	  voor	  3	  solisten,	  	  
verteller	  en	  orkest	  op	  	  
Ghanees	  verhaal	  
Swingend	  stuk	  Silje	  	  

In te studeren orkestpartijen 



Bij	  een	  lesvoorbereiding	  is	  er	  aandacht	  voor	  het	  	  
van	  te	  voren	  kiezen	  van	  het	  lesdoel	  (kern),	  	  
voorbereidende	  oefeningen	  (warming-‐up)	  en	  een	  	  
preZge	  afsluiQng.	  
	  
•  Warming-‐up	  (ca.	  20	  minuten)	  
•  Kern	  (ca.	  20	  minuten)	  
•  AfsluiQng	  (ca.	  20	  minuten)	  



Warming-‐up	  (ca.	  20	  minuten)	  
	  
•  Muzikale	  concentraQeoefeningen	  

(gehoortraining	  e.d.)	  
•  Zingen	  (en	  bewegen)	  
•  Omgang	  instrument,	  belonen	  
•  Voorbereidende	  oefeningen	  voor	  

moeilijkheden	  uit	  de	  orkestparQjen	  of	  de	  
nieuw	  aan	  te	  leren	  instrumentale	  technieken	  

	  



Kern	  (ca.	  20	  minuten)	  
	  

•  Aanbieden	  nieuwe	  stof	  op	  verschillende	  manieren	  
(kan	  zingend,	  audiQef,	  met	  grafische	  notaQe,	  mbv	  
notenschri_,	  etc.)	  

•  Oefenen	  nieuwe	  stof,	  orkestparQjen	  staan	  centraal.	  
 



AfsluiQng	  (ca.	  20	  minuten)	  
	  
•  Herhalen	  oude	  liedjes/orkestparQjen/

spelletjes	  
•  Opgeven	  huiswerk	  /	  uitdelen	  werkbladen	  
•  Omgang	  instrument	  bij	  opruimen,	  belonen	  

	  







WERKEN	  MET	  BLADMUZIEK	  
	  
Op	  gehoor	  en	  van	  blad	  spelen.	  
Hoe	  gaat	  dit	  bij	  het	  Leerorkest	  ?	  



Voordelen	  van	  op	  het	  gehoor	  werken	  zijn	  velen:	  
	  
•  De	  kinderen	  kunnen	  goed	  naar	  je	  blijven	  kijken	  
•  De	  kinderen	  hebben	  maar	  één	  moeilijkheid	  

tegelijkerQjd	  
•  Je	  kan	  veel	  met	  ze	  spelen	  doormiddel	  van	  voor-‐	  en	  

naspelen.	  



Voordelen	  van	  van	  blad	  spelen:	  
	  
•  kinderen	  leren	  noten	  lezen	  
•  kinderen	  kunnen	  langere	  stukken	  aan	  
•  er	  is	  minder	  Qjd	  nodig	  in	  de	  les	  voor	  het	  op	  

gehoor	  leren	  van	  langere	  stukken.  



Aanleren	  van	  	  

1.  melodische	  notaQe	  
2.  ritmische	  notaQe	  



Stap	  1	   	  hoog/laag	  en	  kort/lang	  leren	   	   	  
	   	  onderscheiden	  op	  gehoor	  

Stap	  2	   	  visualiseren	  wat	  we	  spelen,	  	  
	   	   	  grafisch	  of	  alleen	  met	  greepaanwijzingen	  

Stap	  3	   	  notenbalken	  en	  noten	  leren	  kennen	  	  
Stap	  4	   	  lezen:	  hoe	  heet	  die	  noot	  en	  hoe	  pak	  je	  

	   	  die?	  



Begin	  aanleren	  notenschri_	  	  
mogelijk	  zodra	  kind	  twee	  	  
tonen	  kan	  onderscheiden.	  
	  
	  

Leg 2 lijnen op de grond 
met touw bv: 



Melodische	  notaQe	  









 
 







Ritmische	  notaQe	  
	  
Hoe	  klinken	  kwarten	  en	  achtsten	  ?	  
Werken	  met	  ritmebouwstenen	  
	  	  






