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Muziek & theateronderwijs 
voor Basisscholen 

Beste Geïnteresseerde, 
 

Voor u ligt de brochure met het aanbod van De Gooische Muziekschool voor muziek- en 
theaterlessen in het basisonderwijs. De brochure geeft een indruk van de lessen en projecten 
die wij bieden. 
 
In deze brochure lichten we de mogelijkheden uit ons aanbod toe: 
1. Méér muziek in de klas 

2. Projecten – Maatwerk is het toverwoord 

3. Werkdruk vermindering door vakleerkracht Muziek of Theater 

4. Doorlopende leerlijn muziek 

5. Trainingen voor leerkrachten en/of teams 

6. Advies 

De Gooische Muziekschool binnen het basisonderwijs 

Sinds 1996 is De Gooische Muziekschool actief binnen het basisonderwijs. Inmiddels 

verzorgd het docententeam structurele lessen (doorlopende leerlijn) op meer dan 30 

basisscholen in het Gooi en omstreken. Naast de doorlopende leerlijn worden er door het 

jaar heen veel een- en meerdaagse workshops gegeven. Ons docententeam bestaat uit 16 

docenten Muziek (voorheen School Muziek) en circa 20 instrumentalisten die getraind zijn 

om met groepen te werken. 

Naast muziekdocenten heeft de school theaterdocenten binnen haar team. Ook deze 

docenten zijn inzetbaar binnen het basisonderwijs.  

Informatie en vragen       

Ervaring leert dat er na het lezen van deze brochure nog vragen zijn. Schroom niet en neem 

contact met ons op voor een adviesgesprek. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 

17.00 uur op telefoonnummer 035-6936596. Mailen kan ook naar: 

info@degooischemuziekschool.nl 
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Muziek & theateronderwijs 
voor Basisscholen 

Lespakket Méér muziek in de klas  
 
Duur 

 
minimaal 6 lessen per jaar, uitbreiding tot 12 lessen per jaar is 
mogelijk, minimaal doorlopende leerlijn 

 
Achtergrond  

 
 
 
 
 
 

Inhoud 
 

  
In het najaar van 2020 verwachten wij een convenant tussen gemeenten, 
basisscholen en culturele instellingen. Omdat de verwachting is dat 
hiermee geen volledige leerjaar muziek kan worden gefinancierd, heeft 
De Gooische Muziekschool een speciaal lespakket ontwikkeld. Dit 
lespakket sluit aan bij de beweging Méér muziek in de klas.  
 
Leerlijn en inspectie-eisen  
Dit lespakket bestaat uit minimaal 6 lessen per jaar 
vanaf groep 1 t/m 8 die worden gegeven door de 
vakleerkrachten van De Gooische Muziekschool.  
Met dit lespakket voldoet u aan de minimale eisen 
zoals beschreven binnen de uitgewerkte kerndoelen 
54, 55 en 56 van SLO TULE voor kunstzinnige 
oriëntatie.  
 
Een tipje van de sluier.. 
In de lessen wordt er gewerkt vanuit de 
verschillende domeinen; vooral zingen, maar ook 
spelen, luisteren, noteren en ontwerpen.  
 Zo gaan de leerlingen in groep 1/2 samen zingen 

en bewegen a.d.h.v. een thema (zoals de seizoenen, feesten, verhalen, 
sprookjes) 

 In groep 3/4 gaan de leerlingen o.a. aan de slag met opdrachten over 
notatie en maken ze zelf een eigen muziekstuk  

 In groep 5/6 maken de leerlingen kennis met allerlei verschillende 
muziekinstrumenten en vormen samen een orkest   

 In groep 7/8 gaan de leerlingen o.a. meerstemmig zingen en d.m.v. 
muziek een verhaal vertellen …  

Elke serie van lessen kan worden afgesloten met een gezamenlijke 
presentatie, open kijkles of een open podium.  
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Muziek & theateronderwijs 
voor Basisscholen 

Projecten – maatwerk is het toverwoord 
 
Duur 

 
Van 1 dag tot 8 lessen van 30 of 40 minuten 

 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Projecten zijn bijna nooit standaard. Maatwerk is het toverwoord. In de loop 
der jaren zijn er natuurlijk wel terugkerende projecten zoals: orkestproject 
met keuze uit de combinatie van viool, gitaar, ukelele, toetsen, slagwerk en 
diverse blaasinstrumenten. Ook een djembé of samba project is een veel 
gevraagd project. Evenals introductie van instrumenten door musici. 
Naast Muziek heeft de school ook een aantal drama en zang docenten die in 
overleg bijvoorbeeld een eigen opera kunnen schrijven met de kinderen.  
 
Alle projecten kunnen, indien gewenst, afgesloten worden met een eind 
uitvoering. 
  
Wij hebben de afgelopen jaren allerlei verschillende kortdurende projecten 
verzorgd. Hierbij een aantal van de mogelijkheden op een rijtje: 
 
 Muziek voor Kleuters voor groep 1/2  
 Song & Dance voor groep 3 t/m 8  
 Instrumenten in de klas - eerste kennismaking met…. 
 Classic Express Concert bus 
 Jeugd Matthäus passion of een orkestbezoek 
 Djembé en Afrikaanse muziek 
 SoWhat concert voor leerlingen  
 Gitaar / Ukelele spelen met de klas  
 Orkestproject 
 Theater of Toneelproject 
 Zing!  
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Muziek & theateronderwijs 
voor Basisscholen 

Werkdrukverlaging door vakleerkracht Muziek / Drama   
 
Duur 
Ons advies 

 
in overleg 
een minimum van 18 lessen per schooljaar 
 

Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De Gooische Muziekschool 
organiseert op structurele basis 
muziekonderwijs op basisscholen. 
Zo kan een vakleerkracht in dienst 
van de Gooische Muziekschool  
muzieklessen op uw school 
verzorgen.  
 

In overleg met de school wordt er 
gekozen welke groepen les krijgen en hoe lang de lessen duren. De lessen 
kunnen wekelijks of tweewekelijks gegeven worden. De vakleerkracht zorgt 
vervolgens voor het gehele lesprogramma waarin afwisselend gewerkt wordt 
n.a.v. de verschillende domeinen, zoals zingen, spelen, luisteren, ontwerpen 
en notatie.  
 

De vakleerkracht zorgt ervoor dat er zo een lange leerlijn ontstaat die aansluit 
bij de eisen van de inspectie.  
 

De vakleerkracht is bevoegd om zelfstandig een groep les te geven. Dit geeft 
het team de ruimte om tijdens de muziek- of dramalessen eigen 
werkzaamheden uit te voeren.  
 

Op dit moment zijn er 16 vakleerkrachten van de Gooische Muziekschool 
gedetacheerd in het basisonderwijs. De scholen bevinden zich in Bussum, 
Huizen, Naarden, Laren, Eemnes, Muiden, Muiderberg, Weesp, Soesterberg 
en Amersfoort. 
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Muziek & theateronderwijs 
voor Basisscholen 

Doorlopende leerlijn Muziek   
 
Duur 

 
18 tot 36 lessen per schooljaar 

 
Achtergrond 

 
 
 
 
 

Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Doordat onze korte projecten met veel enthousiasme worden ontvangen, 
krijgt het muziekonderwijs op de school een enorme impuls. Bij veel 
scholen ontstaat daardoor de behoefte aan een structurele vorm van 
muziekonderwijs. Om in die behoefte te voorzien hebben wij een 
doorlopende leerlijn muziek voor basisscholen ontwikkeld. 
 
Een complete leerlijn 
Deze leerlijn bestaat uit een uitgebreide serie projecten voor groepen 1 
t/m 8 van de basisschool. In de serie projecten komen alle gebieden van 
de muzikale ontwikkeling naar voren. Zo zijn er bijvoorbeeld zang-
projecten om de tonale ontwikkeling te stimuleren en slagwerkprojecten 
voor de ritmische ontwikkeling. De auditieve en de visuele ontwikkeling, 
alsmede de ontwikkeling van het improvisatievermogen en de motorische 
ontwikkeling komen aan bod. De leerdoelen van de projecten sluiten op 
elkaar aan en zo vormen de projecten samen een complete en zeer 
gevarieerde leerlijn muziek voor de hele basisschooltijd. 
 
In de praktijk 
Wanneer uw school deelneemt aan de doorlopende leerlijn krijgen uw 
leerlingen hun gehele basisschooltijd een wekelijkse of 2 wekelijkse les 
aangeboden. De lessen zijn goed gestructureerd waardoor alle muzikale 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen en het enthousiasme van de 
leerlingen voor muziek steeds opnieuw wordt gestimuleerd. 
 
Implementeren digitale methode 
De laatst jaren zijn er vele digitale methodes op de markt gekomen. Voor 
groepsleerkrachten met affiniteit voor muziekonderwijs is het mogelijk 
om zelfstandig les te geven met een digitale methode. Onze docenten 
kunnen groepsleerkrachten trainen om met een methode te werken. Ook 
op deze manier is er een doorlopende leerlijn muziek te integreren binnen 
uw basisschool.  
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Muziek & theateronderwijs 
voor Basisscholen 

Trainingen voor groepsleerkrachten en team 
 
Duur 

 
Van 1 uur tot een dagdeel, van een cursus tot integreren van een methode! 

 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bij deze workshop laten we het team kennismaken met de verschillende facetten van 
muziekles op de basisschool. Ideaal voor bijvoorbeeld een studiedag.  
 
Deze inspirerende workshops kunnen op vele manieren worden samengesteld, 
afhankelijk van tijd, niveau en grootte van het team. Ook werken wij met specialisten 
uit het speciaal onderwijs om met het docententeam van gedachte kunnen wisselen 
over het toepassen van muziekonderwijs voor leerlingen die een eigen aanpak 
behoeven. 
 
Gezamenlijk gaan we werken aan repertoirekennis en lestechnieken voor lessen van 
groepen 1 t/m 8. Hieronder vindt u voorbeelden van een globale opbouw van een 
workshop uitgevoerd aan de hand van onze verschillende projecten en methodes: 
 Basisvorming muziek, training met liedmateriaal en oefeningen met Boomwackers  
 Spelen in een sambaorkest, gezamenlijk werken met woord, ritme en lekker 

muziek maken. Deze workshop richt zich inhoudelijk op groep 5/6 en is een vervolg 
op de basisvorming muziek  

 Zingen uit een samengestelde liedjesmap voor alle groepen. Canon en 
meerstemmig zingen, maar ook besteden we aandacht aan de techniek van het 
instuderen en gebruik van het digibord. 

 Verkenning digitale methode 1,2,3, Zing of Eigenwijs 
 
Voor docenten die de smaak goed te pakken hebben zijn er een aantal langere 
verdiepingscursussen:  
 Zingen met de klas   

 Gitaar- of Ukeleletraining - zelf liedjes begeleiden.  

 Muziekles geven - in combinatie met een vakleerkracht  

 
Zo wordt muziek maken met de klas nog veel leuker! 
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Muziek & Theateronderwijs 
 voor Basisscholen 

Advies 
 

Omdat muziekles op de basisschool maatwerk is, komen wij graag langs om in een persoonlijk 
gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij de mogelijkheden toelichten en een gezamenlijk plan 
maken. We kunnen kijken naar subsidie mogelijkheden en de wensen vanuit het team. Naast 
het gesprek is het voor de muziekschool fijn om sfeer te proeven en het schoolgebouw te leren 
kennen. Ook advies op het gebied van gebruik van methodes, instrumentarium of 
audioapparatuur kunnen in een gesprek worden gegeven. 
 
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en kunde. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Coen Schimmel 
Directeur  
De Gooische Muziekschool 
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