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Titel

Omschrijving

Methoden
123Zing

Muziekmethode met o.a. heel veel liedjes voor alle groepen van de basisschool.

Eigenwijs Digitaal

Muziekmethode met o.a. heel veel liedjes voor alle groepen van de basisschool.

Een leven lang zingen

Methode van de KCZB met 21 liedjes en hoofdstukken over theorie, vragen en
opdrachten, ritmische en melodische gehoorvorming en stemvorming.

Joepie . . . Nederlands!

Online methode waarin kinderen allerlei nieuwe woorden kunnen aanleren d.m.v.
filmpjes en liedjes. Deel 2 bevat de werkwijze van de methode voor de leerkracht
en een overzicht van de woordenschat per thema.

ZangExpress

Muziekmethode met o.a. heel veel liedjes voor alle groepen van de basisschool.

ZingZo!

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

Overige bronnen
Benny Vreden Tool

Liedjes, verhaaltjes en bewegingsmuziek op het digibord.

Canonliedjes

Liedjes bij de vijftig vensters van de geschiedeniscanon van Nederland.

De Frets

15 leuke en vlotte liedjes met instructie/aanleervideo, meezingen en bladmuziek.

De Liedjeskist

Verzameling van enorm veel liedjes in de Nederlandse taal, waaronder ook de
verschillende dialecten, het 'oud' Nederlands, het Vlaams en het Zuid-Afrikaans.

Digibord op school

Site met links naar allerlei onderwerpen als liedjes,

Doewap – Zingen op school
Doewap voor kleuters

Op deze site kun je liedjes vinden over verschillende thema’s binnen de
basisschool en zijn voorzien van didactische tips en doelstellingen.
Bundel met 13 liedjes met didactische tips, bladmuziek, mp3’s met ingezongen en
karaokeversies. Met o.a. welkomstliedjes, speelliedjes en toverliedjes!

Een goed lied zingt zichzelf

Een handig boekje voor leerkrachten, liedjesschrijvers en iedereen die zelf aan de
slag wil met kinderliedjes. Met luistervoorbeelden op bijbehorende website.

Eigenwijs

Liedbundel met 251 liedjes voor alle groepen van de basisschool.

Gehrels Muziekeducatie

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

Jambo!

Boekje met cd waarin 24 liedjes zijn opgenomen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Met oorspronkelijke en Nederlandse tekst en tips om er een actieve les van te maken.

Jazz4kids

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

Jeroen Schipper Muzikale
Zaken

Diverse liedbundels met cd’s voor alle groepen van de basisschool.
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Jip en Janneke

Liedjesboek met 8 liedjes uit de kindermusical Jip en Janneke van Annie M.G.
Schmidt en Harry Bannink. Met zang/gitaar/melodielijn.

Kid Songs Around the World

De website Mama Lisa's World bevat honderden traditionele liedjes uit vele
landen en culturen.

Kinderen voor Kinderen

Bekende liedjes uit Kinderen voor Kinderen met video’s en versies met en zonder
stem.

Kinderliedjes

Verzameling van liedjes, videoclips en informatie over cd’s met liedjes en
kinderhits.

Kinderliedjes in het Engels

Een ruime verzameling songteksten van Engelse kinderliedjes.

Kinderliedjes van het
schoolplein

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

Klankkleur

Liedbundel met CD in 2005 uitgegeven door Gehrels Muziekeducatie t.g.v. het 60
jarig bestaan van de Gehrels Vereniging met 60 toppers uit de Pyramide van toen.

Klavertje Koe

Boekje met 20 liedjes voor zeer jonge kinderen. Op de website ook met spelletjes.

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.

Liedjesbuffet

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

Mus & Fret

Lespakket met 10 leuke liedjes voor peuters/kleuters op cd met tekstboekje.

Muziek met het jonge kind

Muziek op Schoot geeft regelmatig tips om muzikaal aan de slag te gaan met gr 1-2

Muziek van Binnenuit

DVD + Syllabus: Solfège vanuit het lied met liedmateriaal en uitgewerkte lessen.
Bruikbaar op verschillende niveaus, van basisschool tot kinderkoor en jeugdkoor.

Nieuwe Nederlandse liedjes

Twaalf liedjes uit 5 culturen en in 7 verschillende talen. Gratis te downloaden.

Rep en Roer

Eindmusicals voor de basisschool die aansluiten op actuele onderwerpen die
dichtbij de kinderen van groep 8 staan.

Samen over de grens

Dit liedjesboek + cd met 13 liedjes over migratie en vluchten bevat partituren en
illustraties, aangevuld met tips voor activiteiten en interessante wist-je-datjes.

Swingen als een kangoeroe

Liedbundel voor het basisonderwijs met digibordlessen op bijbehorende website.

Tijd voor muziek

Praktisch handboek voor zingen en muzikale vorming in de basisschool

Voor alles een liedje

Bundel met 30 liedjes voor peuters en kleuters. Inclusief cd en aanvullend
lesmateriaal, spelideeën, tips en filmpjes op de bijbehorende website.

Vrijeschoolliederen

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

War Child

Gratis schoolmusicals voor grp 7/8 met thema’s als kinderrechten en
oorlogskinderen.

Wikiwijsleermiddelenplein

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

Wondermusic.nl

Leuke & leerzame liedjes, direct klaar voor gebruik, voor thuis en op school.

Zing’es (LKCA)

Liedjes voor midden- en bovenbouw. Ook zijn er tien liedjes met begeleiding van
diverse ensemble- en orkestvormen. Partituur en alle partijen zijn te downloaden.
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Zing honderduit

Liedbundel met 100 liedjes voor gebruik op de basisschool en de Pabo.

Zingkikker Studio

Meer dan honderd liedjes voor kinderen op de basisschool.

Zinglish

Dit liedboek combineert Engelse les en muziekles. 54 nieuwe door Jeroen
Schippers geschreven liedjes in steeds een Nederlandse én een Engelse versie.

Publicaties
Handleiding Zing’es (LKCA)

Bedoeld om leerkrachten in het basisonderwijs en pabostudenten meer tools aan
te reiken en om structureel (meer) aandacht te geven aan zingen in de klas,

Inspirerende filmpjes
Do Re Mi with hand signs

Do Re Mi - uit de musical the Sound of Music - met tekst en handgebaren.

Gehoor en ritme

Met deze oefening train je op een eenvoudige en uitdagende manier het gehoor
van de kinderen.

Handzingen

Voorbeeld van handzingen met ‘trapje hoog en laag’.

Hoe werken je stembanden?

Filmpje over hoe je stembanden eruitzien als je praat of zingt.

Lied aanleren met zoekspel

Een manier van liedjes leren is de leerkracht nadoen. In deze oefening leren de kinderen een
lied door het na te zingen. Tegelijkertijd moeten ze zoeken waar de ring zich bevindt.

Méér muziek in de klas Zingen

Hoe werkt dat met je stem en wat is scatten eigenlijk?

Meerstemmigheid in de klas

Ook in de klas kan je meerstemmig zingen! Het lied ‘Banuwa’ bestaat uit 4
zinsdelen die zowel na elkaar als tegelijkertijd gezongen kunnen worden.

Preschool Prodigies

Video over uitleg van de gebaren en het oefenen van handzingen.

Singing with Hand Signs

Video met het aanleren van solfège zingen door middel van handzingen.

Website LKCA
Bijscholing en coaching

Overzicht van bijscholing en coaching voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Matrix Muziekmethoden

Een handige (geactualiseerde) tool om te bepalen welke muziekmethode het
beste bij je school past.

Nieuwsbrief PO

Nieuwsbrief Kunst & Cultuur in de basisschool.

Informatiebank LKCA
Selectie artikelen
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Artikelen met als thema ‘Zingen in de klas’.

