
 

  

Agenda docentenoverleg 18 november 2022 

Aanwezig: Anthony, Boris, Charllotte, Emile, Filipa, Hanneke, Humberto, Jacco, Roos, Sandra 

Afwezig met bericht: Davide, Marlies, Monique, Farid 

Afwezig zonder bericht: David, Icatya, Julia, Joost, Ronald 

• Welkom 

Hanneke heet iedereen welkom. Ondanks dat we dit jaar wat meer wisselen op welke dag in de 

week het docentenoverleg plaatsvindt, is de opkomst helaas laag. Zonder bericht gaan we uit van je 

aanwezigheid, laat dus altijd even van je horen als je niet kunt komen. We proberen altijd een 

trainingsmoment in te bouwen in de overleggen: voor de betreffende docent is het ook fijn als deze 

weet hoeveel mensen er mee doen, en om niet onverwacht voor een te kleine groep komen te 

staan. 

 

• Notulen docentenoverleg 1 september 2022 

Notulen van vorige keer worden goedgekeurd. 

 

• Trainingsdagen Nieuw Vocaal Amsterdam (NVA)  

Anthony was aanwezig op de eerste trainingsdag van NVA. Hij vond vooral het begin leerzaam over 

warming-up en inzingen. Ze kregen een 8-stappenplan mee wat erg handig was.   

Er komt weer een nieuw trainingsdag aan op vrijdag 13 januari 2023 om 12:30-14u:00 uur op MZO-

locatie. De trainingen zijn interessant voor MZO-docenten omdat ze direct toepasbare tools 

aanreiken om te zingen in klassensituaties.    

De training richt zich op de zangtechnische en pedagogische kant van het zingen; hoe help je 

bijvoorbeeld kinderen van het "brommen" af en hoe ga je om met kinderen die hun stem niet willen 

laten horen? Daarnaast gaan jullie concreet naar huis met opwarmingoefeningen die direct 

toepasbaar zijn tijdens de les. Het is niet noodzakelijk om bij de eerste training aanwezig te zijn 

geweest.  

De methode van NVA (De Nachtegaal) is momenteel niet vrij inzichtelijk voor ons, Jacco gaat 

overleggen of we misschien wel gedeeltes kunnen gebruiken en verspreiden. 
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• Contact scholen Hanneke – lesbezoeken – kwaliteitsbewaking 

Hanneke: Nu de drukte van de start van het schooljaar voorbij is, bezoek ik veel scholen om kennis te 

maken met alle muziekdocenten en de coördinators op school. Ik vind het belangrijk om dit te doen, 

zodat de lijntjes kort blijven en scholen/docenten mij weten te vinden wanneer dat nodig is. In de 

meeste gevallen probeer ik een schoolbezoek te koppelen aan een lesbezoek. Vaak bespreek ik de 

lessen na afloop met de muziekdocent en geef ik wat tops en tips.  

In de muzieklessen ben ik vooral benieuwd naar de lesgeefstijl van de muziekdocent, de interactie 

met de kinderen en de kwaliteit van de muziekles. Een kwalitatief goede muziekles beslaat meerdere 

muzikale domeinen, heeft een duidelijke opbouw, heeft een duidelijke plek in een jaarplan en heeft 

een hoge educatieve waarde (geen entertainment).  

Docenten die dit nodig hebben kunnen vanuit Muziekcentrum Zuidoost extra ondersteuning krijgen 

door mij of gekoppeld worden aan een ervaring muziekdocent. Schroom niet om contact te zoeken 

bij een hulpvraag.  

In sommige gevallen vraagt de school mij eens te komen kijken, dat communiceer ik dan vooraf.  

 

• Lesvoorbereiding, hoe doet iedereen dat?  

Hanneke: In de gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gevoerd met docenten en de lessen die ik 

bezoek kom ik steeds weer tegen dat het voorbereiden van een les lastig blijkt te zijn. Het gevaar is 

dat je verzandt in allerlei losse lesjes, waar de samenhang en de langere termijnplanning in mist. 

Willen jullie delen hoe je daarmee omgaat? Hoe bereid jij je lessen voor? Heb je een beeld van wat 

je per klas per jaar wilt bereiken? Is dat per school hetzelfde? 

 

Filipa: 

Het is bij mij niet op elke school hetzelfde. Ik blijf goed kijken naar elke klas. Wat ik altijd wil bereiken 

is dat de kinderen goed leren zingen. Verder heb ik altijd al een idee welke liedjes ik in een jaar ga 

zingen, altijd met toegevoegde beweging en pulsgevoel. Dit verschilt vaak per leerjaar. Ik probeer in 

elke les alle domeinen aan te stippen, maar het zwaartepunt variëert.   

Ik heb al een idee voor alle liedjes in een jaar, met beweging en pulsgevoel. Op verschillende scholen 

komen de doelen voor groep 1 t/m 4 redelijk overeen. 

 

Roos: 

Ik houd altijd rekening met de kerndoelen zoals SLO die heeft geformuleerd.  
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Muziek - SLO 

Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 54 - muziek - SLO 

Ik vind het belangrijk om veel te zingen met de kinderen. Op de Blauwe Lijn werk ik vaak met een 

thema en een einddoel zoals een filmpje of een voorstelling. Dat geeft op een heel prettige manier 

richting aan de lessen.  

Het lastigst vind ik het om doelen te stellen voor groep 8. Soms kan het echt teleurstellend zijn wat 

ze laten zien. Wat kan je nog van ze verwachten? Soms willen ze niet eens meer zingen, waardoor je 

je doelen echt moet bijstellen.  

 

Filipa: als leerkracht maak je een groot verschil. Je moet actief en enthousiast zijn als je voor de klas 

staat, anders werkt het niet. Ik werk ook veel met opnemen, ook bij de kleuters. Opnemen geeft net 

als een presentatie een extra laag aan de muzikale prestatie. Ook levert het een mooi 

reflectiemoment op.  

  

Charllotte: Het is fijn om wat kaders te krijgen. Ik heb geen Docent Muziek gestudeerd, dus voor mij 

is een lange termijnplan maken best lastig. Vaak is ritme voor mij de basis en op zoek gaan naar de 

meerwaarde die ik heb als vakdocent t.o.v. de groepsleerkracht. .  

 

Anthony: Het belangrijkst is om eerst een band met de kinderen op te bouwen. Mijn lesdoelen 

verschillen flink, want ik heb één moeilijke school en één makkelijke.  

Op één school heb ik groep 8 toch aan het zingen gekregen door regelmatig een quiz in te zetten. In 

de quiz krijgen ze punten als ze de titel/artiest van een liedje kennen, maar méér punten als ze een 

liedje ook kunnen afzingen. Vaak zitten hier nummers uit de top40 in, maar ook gewoon 

kinderliedjes.  

Verder heeft ritme in mijn lessen ook het zwaartepunt.  

Hanneke: Ik denk dat je goed moet nadenken over óf en wanneer je ritme tot de basis van je lessen 

maakt. De verschillende domeinen aanspreken zorgt voor een gevarieerdere les, waarin automatisch 

ritme is verweven. Het losweken van ritme is soms te eenzijdig.  

 

Anthony: ik vind het belangrijk dat de kinderen ook kennismaken met verschillende maatsoorten. 

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/muziek/
https://www.slo.nl/thema/meer/tule/kunstzinnige-orientatie/kerndoel-54/muziek/
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Filipa: Kodaly biedt juist ook verschillende maatsoorten. Ik vind dat alles begint met zingen. Ook de 

klankvoorstelling is ontzettend belangrijk; een beeld van een toon hebben.  

Tegelijk met zingen is de puls voelen een goede start om muziek te maken. Mijn droomdoel is altijd 

om in groep 5 in canon te gaan zingen. Daarin komt zoveel samen!  

 

Humberto: Ik vind ook dat zang heel belangrijk is voor alles in de muziekles. Een leerplan maken voor 

de muziekles is voor mij eigenlijk nog nieuw en een grote uitdaging. Ik leer veel hierover tijdens mijn 

opleiding docent muziek.  

Ik evalueer mijn lesplannen en mijzelf nu elke week. De leerkrachten van mijn klassen helpen mij ook 

daarbij, want ik merk het niet altijd als de doelen bijgesteld moeten worden.  

Het is een lastige vertaalslag maken van de theorie die ik leer, naar de praktijk van mijn 

muzieklessen. Ik juich als ik m’n doel bereik in een les. 

 

Jacco: Ik word me eigenlijk steeds meer bewust dat muziekles geven echt een moeilijk vak is.  

Het is in je lessen altijd belangrijk om een stap verder te denken. Waarom gebruik je die 

verschillende domeinen? Waarom is het belangrijk dat ze dat liedje zingen?  

De focus zou minder op een enkele les moeten liggen, maar meer op de hogere doelen.  

 

Hanneke: En niet iedereen hoeft uiteindelijk dezelfde stijl te ontwikkelen. Het is belangrijk om 

authentiek te zijn en gebruik te maken van jouw sterke punten en jouw instrument.  

 

Emile: op de nieuwe website kunnen we beter filteren, o.a. ook op domein. 

 

• Ervaringen MuziekMozaïek 

Charllotte: ik gebruik wat mij aanspreekt, waardoor ik nu veel wereldmuziek laat liggen. Ik ga nu 

vooral voor korte termijnsuccessen.  

Anthony: Ik gebruik voor bovenbouw geen MM. Ik denk dat ik de leerlingen op een andere manier 

kan prikkelen.   

Humberto: ik gebruik zeker MuziekMozaïek. Voor mij is alles heel duidelijk. Soms mis ik wel 

werkbladen  

Hanneke: het is belangrijk dat jullie contact blijven houden met Emile/mij als je verbeterpunten ziet 
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in de MuziekMozaïek-lessen. 

 

• Boomwhackers met Roos 

Marco de Souza (directeur MZO) sluit zich bij de groep aan. 

 

Deel 1 incl. praktijk: https://youtu.be/VLky05OODXE 

Deel 2, gesprek: https://youtu.be/7kEszC6vxbE  

Inspiratielinkjes uit Roos’ powerpoint: 

https://www.youtube.com/watch?v=m4BT4JlW0wU 

https://www.youtube.com/watch?v=ty1Fl0MwD5Q&t=80s 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ 

• Voor wie gebruik wil maken van Earz in zijn lessen:  

Login - Earz 

De inloggegevens zijn je eigen naam en dan het wachtwoord leor (LEerORkest) 

Vooral voor docenten die zich bezighouden met Voortraject Leerorkest is deze site fijn om alvast in 

te zetten. 

 

• Afsluiting 

De volgende docentenvergaderingen vinden plaats op:  

- 8 maart 10:00-12:00 uur  

- 13 juli 13:30-15:30 uur met aansluitend een afsluitingsborrel. 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid! 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVLky05OODXE&data=05%7C01%7Chtammes%40muziekcentrumzuidoost.nl%7Ccd845a44898945c5e26208daf5530719%7C938faa9234e1466f8ea50229b8e7c858%7C0%7C0%7C638092034834007007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=BDmAZroZVa0JAG%2F%2BtdfzVLQkhGVUi6t4yKS%2BI3qxbbQ%3D&reserved=0
https://youtu.be/7kEszC6vxbE
https://www.youtube.com/watch?v=m4BT4JlW0wU
https://www.youtube.com/watch?v=ty1Fl0MwD5Q&t=80s
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
https://www.earz.eu/login/

