Muziek – LOL
Oktober 2019
‘List of Links’ naar websites met betrekking op muziekeducatie in het basisonderwijs

<<< De rode titels zijn vernieuwd of nieuw in deze versie van de Muziek - LOL >>>
Naam

Klik hieronder op de omschrijving voor een directe link naar de website.

Methoden
123Zing

Muziekmethode voor groep 1 – 8 op de basisschool.

Eigenwijs Digitaal

Muziekmethode voor groep 1 – 8 op de basisschool.

Kadans

Methode over dansen en muziek met peuters en kleuters

Luisterland

Muziek(luister)methode voor groep 4 – 8.

Méér met Muziek

Muziekmethode voor groep 1 – 8 op de basisschool.

Metropole op School

Muziekmethode/leerlijn voor groep 1 - 8

Muziek en Meer Digitaal

Muziekmethode voor groep 1 – 8 op de basisschool.

MuziekTalentExpress

Muziekmethode voor groep 1 – 8 op de basisschool.

NOOTzaak

Methode van de Ned. Bach Academie voor groep 3 - 8.

Uit de Kunst, Muziek & Dans

Digibordmethode met doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8

ZangExpress

Muziekmethode voor alle groepen op de basisschool.

ZingZo!

Methode voor grp. 1 – 8 met zingen, luisteren, componeren en improviseren.

Raamleerplannen en leerlijnen
Doorlopende leerlijnen

Link naar CKE Eindhoven met leerlijnen voor diverse kunstdisciplines PO.

MOCCA Raamleerplan Muziek

Uitgewerkt raamleerplan aan de hand van het SLO Leerplankader.

SKVR Culturele Leerlijnen

Uitgewerkte leerlijnen voor alle kunstvakken in de groepen 1 t/m 8.

SLO Leerplankader

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie met een richtinggevende beschrijving.

SLO TULE

TUssendoelen, LEerlijnen, inhouden & activiteiten Kunstzinnige Oriëntatie.

MuziekPlus met vakintegratie
Canonliedjes

Canonliedjes zijn leuke, aanstekelijke en leerzame liedjes over de geschiedenis
van Nederland. Ze zijn geschreven door Majel Lustenhouwer bij de vijftig
vensters van de geschiedeniscanon van Nederland. Al luisterend of meezingend
leren kinderen over belangrijke onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis.

Liedjes Zien en Zingen

Deze bundel bevat 29 bekende kleuterliedjes die door middel van illustraties als
het ware 'visueel gemaakt', aan de hand waarvan kinderen zich eenvoudige
begrippen en woorden eigen kunnen maken. Daarom zijn ze ook bij uitstek
geschikt voor allochtone kinderen die nog geen of slecht Nederlands spreken.

Muziek is een taal

Op muziek kun je rekenen

Tafelmuziek
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In dit lesboek worden muziek en taal met elkaar geïntegreerd. Verschillende
taalstrategieën zoals articulatie, instructie, luisteren, taalsteun en frasering zijn
gekoppeld aan muziekcompetenties en i.s.m. Stichting Taalvorming uitgewerkt in
een lessenreeks groep 1 t/m 4 met o.a. liedjes, dansen en luistervoorbeelden.
In dit lesboek worden muziek en rekenen met elkaar geïntegreerd. Een lessenreeks voor groep 3 en 4, geformuleerd vanuit muziek- en rekencompetenties met
o.a. liedjes, speelstukken, spreekteksten, partituren, dansen, bodypercussies en
luistervoorbeelden. Ontwikkeld i.s.m. Stichting Goed Rekenonderwijs
Tafelmuziek is een vakoverschrijdende lesmethode waarbij de rekentafels
worden aangeleerd door ze te zingen. Geschikt voor leerlingen vanaf groep 4.
Elke tafel heeft zijn eigen maatsoort; tafel van 3 heeft een 3/4 maat, de tafel van 9
een 9/8-maat etc. en zijn eigen muziekstijl; bv klassiek, jazz of wereldmuziek.

Zinglish

Dit liedboek combineert Engelse les en muziekles met ruim 25 nieuwe liedjes in
steeds een Nederlandse én een Engelse versie. Liedjes over dagelijkse
terugkerende gebeurtenissen en onderwerpen als vormen, kleuren, tellen en
sociale vaardigheden, maar ook nog themaliedjes voor de seizoenen en feesten.

Muziek voor het Jonge Kind
De beste maatjes

Muziekdidactiek voor kleuters met 2 cd’s, o.a. gericht op zingen, muziek maken,
luisteren naar muziek, muziek lezen/noteren en bewegen op muziek.

De Kleine Zeppelin

Dit boek biedt didactische ondersteuning bij het ontwerpen van kunstzinnige
(muzische) activiteiten voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

Doe Meer Met Muziek

Deze website bevat een database met les voorbeelden waarbij muziek als middel
ingezet wordt om de lesstof van de basisschool te verrijken.

Juf Anke

Deze site bevat allerlei praktische tips, projecten en ideeën. Juf Ank is ook actief
als educatief auteur voor o.a. Kleuteruniversiteit en Praxisbulletin.

Kleuteruniversiteit

Kleuteruniversiteit maakt digitale thematische projecten voor peuter- en
kleuterleerkrachten op basis van prentenboeken.

Kleuterwijs

Liedbundel met ca 150 liedjes voor peuters en voor kleuters van groep 1 en 2 van
de basisschool. Liedjes voor groep 1-2 zijn voorzien van gitaarakkoorden.

Muziek met het jong kind

Website waar meer bekendheid wordt gegeven aan het belang van muziek-educatie
voor het jonge kind van 0-6 jaar. Met veel tips en muziekideeën.

Muziek met peuters

en
oudersontwikkelt
en kinderennieuw
kennisthematisch
laten maken
met muziek.voor peuters waarbij de
123ZING
lesmateriaal
ouders
thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van peuters.

Voor alles een liedje

30 liedjes die makkelijk in het gehoor liggen en te beluisteren zijn op de
docenten
bijgeleverde cd. Met de spelbeschrijvingen en muzieknotatie.

100 Nieuwe Muziekspelen

kinderopvang
Boek met 100 praktisch uitgewerkte muziek- en geluidsspelletjes. groepen.

Overige bronnen

5 Minuten Muziek
Benny Vreden Tool

Activiteiten van 5 minuten met o.a. bewegen op muziek, zingen en spelen.
groep 1-2
Liedjes, verhaaltjes en bewegingsmuziek op het digibord.

Bodypercussion & Cups

Voorbeelden van ritmes voor Bodypercussion en Cups en links naar lessen.
over ons
Componeertool (MCO&AVRO) Hiermee kunnen kinderen zelf online muziekstukken samenstellen.

De beste maatjes

Een prachtig aanbod van educatieprojecten, voor groep 1 tot en met groep 8.
contact
Muziekdidactiek voor kleuters met 2 cd’s, o.a. gericht op zingen, muziek maken,
luisteren naar muziek, muziek lezen/noteren en bewegen op muziek.

De Liedjeskist

Verzameling van liedjes in de Nederlandse taal, waaronder diverse dialecten.

Digibord op school

Site met links naar allerlei onderwerpen als liedjes.

Digischool – Vaklokaal muziek

Met links over instrumenten, muziekgeschiedenis en elektronische tijdlijn.

Dirk Scheele

Liedjes, boekjes, cd’s en nog veel meer voor kinderen vanaf 2 jaar.

Doe meer met muziek

Database met lesvoorbeelden met muziek als middel om lesstof te verrijken.

DoReMixMax

Het ontdekken van de geschiedenis van de slavernij en bijbehorende muziek.

Earz

Een internetgame waarmee kinderen in allerlei facetten getraind worden.

Educatieve Apps voor het PO

Vier apps gebaseerd op vier klassieke muziekwerken mede ontwikkeld door het
Concertgebouworkest.

Eigenwijs

Liedbundel met 251 liedjes voor alle groepen van de basisschool.

Faqta – De Kracht van Klassiek

Lesmateriaal voor 4 lessen over klassieke muziek, stijlperioden en het
symfonieorkest.

Koninklijk Concertgebouw
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Gehrels Muziekeducatie

Met lessen, liedjes en informatie over instrumenten en het tijdschrift De
Pyramide.

Ik componeer

Componeertool van het Metropool Orkest en voor iedereen vrij te gebruiken.

Instrumentenweb

Informatie over instrumenten en instrumentgroep.

Internetwijzer

Praktische internetgids met lesideeën voor het basis- en speciaal onderwijs.

Jazz4kids

Boek+CD met 12 swingende jazzliedjes en lesmateriaal voor kids van 4-12.

Jeroen Schipper Muzikale
Zaken
Junior redt de school

Met diverse liedbundels met cd’s voor alle groepen van de basisschool.
Een GRATIS musical voor groep 8 met grijze bejaarden, geestige griezels en vooral
heel veel vrolijke meezingers! I.s.m. Stichting Lach voor een Dag.

Klats! Methode over
improvisatie

Boek (+ CD) met daarin 8 sessies rondom muziekimprovisatie voor grp 4-6.

Kleuters Digitaal

Chrome Music Lab met 13 muziektools waarmee je muziek kunt maken!

Kies je Instrument

Site over o.a. instrumenten: een initiatief van het Prinses Christina Concours.

Kinderen voor Kinderen

Liedjes uit Kinderen voor Kinderen met video’s met en zonder stem.

Kinderliedjes

Oude en nieuwe kinderliedjes en info over de leukste cd’s met kindermuziek

Kinderliedjes in het Engels
Kinderliedjes van het
schoolplein

Een ruime verzameling songteksten van Engelse kinderliedjes.

Kleuteruniversiteit

Spelend wijzer met liedjes en lessen over allerlei onderwerpen en thema’s.

Kleuterwijs

Liedbundel met ca. 150 liedjes voor peuters en kleuters in de basisschool.

Kodály Concept – Muziek als
Vak

Muziekonderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Zoltán Kodály.

Liedjesbuffet

Bundel + CD met 55 kinderliedjes over allerlei verschillende thema’s.

MecaPlay

Een combinatie van blokfluit leren spelen en een game.

Meester Michael

Met links naar vele onderwerpen en sites.

Méér Muziek in de Klas

O.a. lesbrieven in relatie tot de Lang Leve de Muziekshow.

Mus & Fret

Pakket voor peuters/kleuters met kunstzinnige lessuggesties in 14 thema’s.

Musical op school

Verzamelsite voor schoolmusicals met allerlei onderwerpen/thema’s.

Musicoach.nl
Muzicool

‘Coaching in de klas’ i.c.m. een digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8 met
bijna 100 lessen en liedjes in verschillende thema’s en stijlen.
Online muziekcursus met game-elementen voor kinderen vanaf 7 jaar om de
eerste theoretische en praktische muziekkennis op een leuke manier te leren.

Muziek in School

Online muzieklessen voor het basisonderwijs.

Muziek met het jonge kind

Muziek op Schoot met tips om muzikaal aan de slag te gaan met groep 1-2

Muziek van Binnenuit

Solfège vanuit het lied, liedmateriaal en uitgewerkte lessen. Bruikbaar op
verschillende niveaus, van basisschool tot kinderkoor en jeugdkoor.

Muziekles op School

Allerlei verschillende lessen voor alle groepen van de basisschool.

MuziekZo! / Muzieklijn

Leerlijn voor muzikale disciplines als zingen, spelen en muziektheater.

Muzikaal spelenboek

Diverse boeken met muziek- geluids- en dansspelen voor alle groepen.
Musicals met actuele thema’s met meezing- en dansvideo’s. Het aantal scripts kan
exact worden afgestemd op het aantal leerlingen in de groep.

Muzikantine

Bijzonder veel (oude) kinderliedjes en canons met bladmuziek en opnames.

Muzische ideeënbox

Site met allerlei muzische tips, ideeën en links.

Nootboek

Boek met website over “Wat moet je weten en kunnen om een goede muziekles te
geven” voor pabostudenten, maar ook aan te raden voor leerkrachten.

Orkest in de Klas

Hier vind je materialen die je ondersteunen in het oprichten, ontwikkelen en
verbeteren van instrumentale muziekeducatie op school, in groepsverband.

Orkest Kidsite

Informatie over orkesten, instrumenten, componisten en periodes.

Prikkels (uitgave Plein C)

Website met ‘prikkels’ voor cultuur op school met o.a. lesideeën voor muziek.
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Schoolbordportaal

Website met 95 links naar allerlei onderwerpen en thema’s.

SchoolTV (NTR)

Via ‘Ik zoek een video over . . .’ allerlei video’s over muziekinstrumenten.

SchoolTV (NTR)

Video’s van 5 minuten en lesbrieven voor ‘Méér Muziek in de Klas!

SLO Kunstzinnige Oriëntatie

Lesvoorbeelden conform het SLO Leerplankader voor o.a. disciplines muziek.

Swing eens mee op Klasse TV

Een muzikale, interactieve compositie activiteit waarbij kinderen hun eigen
composities kunnen maken op de sporen van een “Wervelend Wiel”.

Swingen als een kangoeroe

Liedbundel voor basisonderwijs met digibordlessen op bijbehorende website.

TeamTalento

Digitaal platform met vele videoworkshops en voorbeeldlessen.

Tijd voor muziek

Praktisch handboek voor zingen en muzikale vorming in de basisschool

Ukulele in de Klas

Lesprogramma waarmee de leerkrachten aan de slag kunnen met de ukulele.

Vrijeschoolliederen

Ruim 2900 leuke liederen in alle denkbare genres. Gratis en voor iedereen!

War Child

Gratis musicals voor groep 7/8 over kinderrechten en oorlogskinderen.

Watch that Sound

Educatief programma om bij film muziek en geluid te maken. Het is o.a. geschikt
voor gebruik in de klas. Met gratis software.

Wij hebben een orkest

Nijntje boek waarin elf orkestmuzikanten vertellen over hun instrumenten.

Wij maken samen muziek

Muziekmethode om te leren componeren, improviseren en uitvoeren.

Wikiwijsleermiddelenplein

Hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt.

Windkracht 6 (LKCA)

Educatief lesprogramma voor middenbouw PO als tool voor de verbinding
binnen-/buitenschoolse muziekeducatie.

Wishfull Music Education

Digitale muzieklessen voor de basisschool op basis van de Kodály Filosofie.

Zing’es (LKCA)

Liedjes voor midden- en bovenbouw. Ook met 10 liedjes met begeleiding van
diverse ensemble- en orkestvormen. Partituur en partijen zijn te downloaden.

Zingkikker Studio

Meer dan honderd liedjes voor kinderen op de basisschool.

Materiaal voor Speciaal Onderwijs
BIM, beleven in muziek

Werkwijze met muziek voor iedereen die in de zorg en het onderwijs werkt met
mensen met ernstig meervoudige beperkingen.

Muziekminuutjes

58 kaarten op zes kleuren gesorteerd, ieder voor een ander aandachtsgebied als
beweging, gehoor, stem, improvisatie en spelen op instrumenten.

Hé, doe je mee?

20 uitgewerkte muzieklessen (met cd) door praktijkmensen in het Speciaal
Onderwijs. Met vermelding van niveau, lesdoelen en benodigdheden.

Muziek Natuurlijk!!

Muziekactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun
begeleiders. Een luister-, zing- en speelboek geïnspireerd door de natuur.

Proef een met je oren!

16 lessen - geschreven voor het speciaal onderwijs - bedoeld voor kinderen met
ernstige onderwijsbeperking. De lessen (+CD) zijn thematisch geordend.

Pierewaaier

Deel 4 in de reeks Muziek Speciaal. Een map vol ideeën, uitgewerkte lessen en
bijbehorend materiaal gemaakt voor en door mensen in het SO.

Zo Zijn de Liedjes

Een cd boordevol vrolijke liedjes om lekker te zingen en te bewegen. De liedjes
zijn speciaal geschreven voor kinderen met een beperking.

Inspirerende filmpjes en sites
Erik Scherder - lezing

Hiervoor is muziekles zo belangrijk!

Klank-Vorm-Betekenis

In deze video wordt uitgelegd wat het KVB-model is en hoe je dit kunt toepassen
in de muziekles

Muziek beleven in cluster 3

Muziekles van vakleraar Vincent Lamers van De Waterlelie, een expertisecentrum
voor Onderwijs en Epilepsie, locatie Cruquius.

My Breath My Music

Deze stichting wil op deze pagina heel graag laten zien hoe je ondanks een
handicap toch muziek kunt maken.

TED-Ed- Music & Brains

Hoe musiceren je hersenen ten goede komt – Anita Collins.
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Verbinding binnen- / buitenschools
BiBu Muziek-LOL

Links naar zing/speelmateriaal voor de verbinding binnen-/buitenschools.

Belle en Bo

Compositie voor schoolklas en blaasorkest over Belle en Bo, zus en broer die
allebei een instrument bespelen. Ook het publiek heeft een actieve rol hierin.

De Ridder en de Jonkvrouw

Musical voor de groepen 4 en 5 over een ridder die moet bewijzen dat hij dapper
genoeg is om met de jonkvrouw ,die hij toezingt, te mogen trouwen.

De Vuilnisboot

Muziektheaterspel voor jeugdorkest, basisschoolkinderen en leerkrachten. Een
stadje wordt bedreigd met afval en dat pikken de kinderen niet.

Kus me, ik ben een prins

Muzikaal theaterstuk voor groep 7 en 8 en orkest met daarin personages als Ali
Baba, Aladin, Hans & Grietje, de koning, zijn vrouw, dochter en een kikker.

Spelenderwijsorkest

Met 10 leuke liedjes voor de samenwerking tussen basisscholen en
muziekverenigingen.

Wieger Wordt Wakker

Compositie met verteller waarin kinderen, die in enkele delen actief meezingen,
klappen en spelen, op kennis maken met het blaasorkest.

Wieger Wil Weg

Een vervolg op ‘Wieger wordt wakker’, waarin kinderen ook nu weer een actieve
rol spelen en Wieger geniet van een welverdiende vakantie.

Zing’es (LKCA)

Liedjes voor midden- en bovenbouw. Ook met begeleiding van o.a. diverse
ensemblevormen en symfonieorkest, harmonie/fanfare en slagwerkorkest.

Publicaties
Creative Music Making

Publicatie (Academisch proefschrift) van Michel Hogenes met als ondertitel
‘Music composition as social-cultural activity in the elementary classroom’.

Iedereen is muzikaal

Dit boek van Henkjan Honing laat zien dat luisteraars muzikaler
zijn dan ze zelf denken.

Muziek en Brein

Een in 2018 verschenen boek ‘Over de kracht van muziek’, door Ben van
Cranenborgh geschreven als neurowetenschapper en als actief musicus.

Muziek en Snoezelen

Adviezen en ideeën voor begeleiders van mensen met een zeer ernstige

Muziek Meester!
Singing in the rain

verstandelijke beperking.
De 4e editie van Muziek Meester! maakt leerkrachten en studenten op een
toegankelijke manier enthousiast voor muziekonderwijs voor alle leeftijden.
In dit boek vertelt Erik Scherder wat het effect is van muziek op het brein.

Website LKCA
Bijscholing en coaching

Overzicht van bijscholing en coaching voor leerkrachten in het PO.

Leerlijnen en raamleerplannen

Praktijkvoorbeelden van leerlijnen muziek en leerplankader muziek.

Matrix Muziekmethoden

Handige tool om te bepalen welke muziekmethode het beste bij je school past

Muziek in het basisonderwijs

LKCA websitepagina met o.a. de matrix en diverse List of Links (LOL) voor
muziek, zang en verbinding binnen-/buitenschoolse muziekeducatie.

Muziek Apps

List of Links naar websites met apps met vermelding van (doel)groep.

Nascholing

Opleidingen Vakspecialist Muziek in Nederland.

Onderzoek muziekeducatie

Onderzoek over muziekeducatie in het primair onderwijs.

Praktijkvoorbeelden
muziekonderwijs

Interviews en artikelen over de praktijk van muziekeducatie in het
basisonderwijs.

Publicaties

Publicaties over muziek in het primair onderwijs.

LKCA | Muziek List of links

