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Handboek	  
Wat	  vindt	  u	  in	  het	  Handboek	  ?	  
	  
1.  Opzet	  van	  het	  Leerorkest	  
2.  Lesgeven	  aan	  grote	  groepen	  
3.  Aanzet	  tot	  methodiekontwikkeling	  

1.	  Opzet	  van	  het	  Leerorkest	  

o  Alle	  kinderen	  doen	  mee	  
o  Keuze	  uit	  14	  verschillende	  instrumenten	  
o  Ritme	  van	  les	  /	  deelrepeEEe	  /	  orkestrepeEEe	  
o  Speciale	  orkeststukken	  
o  Groepsles	  van	  ca.	  6	  tot	  8	  kinderen	  
	  

2. Lesgeven aan  
grote Groepen  

Wat doe je anders? 

Basiswerkvormen voor groepsles: 

•  Centrale instructie (filmfragment) 
•  Veel tutti spelen  
•  Voor en naspelen 
 

Opbouw in voor en naspelen 
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Zingen	  bij	  het	  Leerorkest	  
•  Snelste	  manier	  om	  muziek	  te	  maken	  
•  Integreren	  met	  instrumentaal	  spel	  

(harples,	  hoornles)	  
•  Zingend	  instrucEe	  geven	  (standaardliedje)	  

•  Elf manieren om een lied aan te leren 
•  Tips voor een goed draaiende groep 
•  Organisatie van de les 
•  Hoe concentratie bevorderen? 

Wat vindt u nog meer in het Handboek: 
Effect van non-verbale instructie 
Omgang met onrustige groepen 
Hoe kunnen we elkaar helpen ?   
(intervisie en reflectie) 
 
 

Website:	  
OrkesEndeklas.nl	  
	  
HeeQ	  nog	  vele	  aanvullingen:	  
Filmpjes	  van	  lessituaEes	  
Lesbladen,	  Lesboekjes	  
InstrucEeliedjes	  
FuncEeliedjes	  
Etc.	  
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Beloningssysteem	  
Hoe	  werkt	  dat	  bij	  het	  
Leerorkest	  ? 

Het	  doel	  van	  het	  
Beloningssysteem	  
is………..	  
sturen	  en	  
sEmuleren	  van	  
gewenst	  gedrag	  

 
 
 
 
 

Sturen van individueel gedrag 
 
 
 

	  
Sturen	  van	  groepsgedrag	  
	  

Voor	  beide	  vormen	  van	  gedrag	  
kan	  belonen	  helpen	  

	  
In	  de	  map	  vindt	  u:	  
§  Welke	  stappen	  te	  nemen	  
§  Beloningskaart	  
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      Curriculum 

 
benoemen van 
leerdoelen per jaar 

 

     algemene leerdoelen 
 

Leerlingen kunnen op basistekens van de dirigent (stop, 
start, harder, zachter) letten en erop reageren in 
samenspeelsituaties. 

Leerlingen kunnen hun orkestpartijen spelen: op gehoor, 
door lezen van grafische notatie, door lezen van echte 
notatie met grepen of notennamen erboven. 

Leerlingen kunnen improviseren op speciaal voor de groep 
gekozen materiaal. 

Leerlingen kunnen het liedjesrepertoire zingen, bestaande 
uit liedjes die horen bij de orkeststukken en liedjes die 
gebruikt worden in de groepslessen. 

 
  specifieke leerdoelen 
    per instrument 

(afkomstig uit de componistenhandleiding) 

 
      Curriculum 

Houtblazers 

 
      Curriculum 

Strijkerss 
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Na 5 jaar ervaring: 
 Indelen van alle 
orkeststukken over het jaar 

 
      Curriculum 

Elf ijkpunten 

lesdoelen bepalen per 
instrument per ijkpunt 

 

per instrumentgroep op 
elkaar afstemmen 

 
    

Leerorkestmethode: 
 
Wat zijn de verschillen met 

een gewone methode ? 

1. Per instrumentgroep zijn de leerlijnen op elkaar 
afgestemd 

 
2. De hele methode is gericht op de orkestpartijen 
 
3. Hij is geschikt voor iedereen, zoals een 

leesmethode 
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