Muziek op school is een nieuw initiatief
om muziekonderwijs structureel
in te zetten op alle basisscholen op
Voorne! Kinderen leren een muziekinstrument te bespelen en ervaren
hoe het is om samen muziek te
maken. Daarnaast worden kinderen
middels muziek gestimuleerd in
hun taalontwikkeling. Muziek is
immers taal!
En door herhaling van woorden,
klankopeenvolgingen en zinstructuren
werken kinderen aan woordenschat,
auditieve waarneming en het trainen van het talige geheugen. Ook
is muziek positief voor de sociaalemotionele ontwikkeling en de
ontwikkeling van het brein. Genoeg
redenen om met Muziek op school
aan de slag te gaan!

Wat is Muziek op school?
De meeste scholen beginnen met een basispakket waarbij alle groepen aan
de slag gaan met de ZangExpress en er tijdens vier landelijke momenten extra
muzikaal aanbod is. Dit basispakket bestaat uit:
• Licentie ZangExpress voor het hele schooljaar
• Jullie eigen leesconsulent van Bibliotheek op school is een
contactpersoon voor dit project
• 4 extra muzikale activiteiten in het schooljaar tijdens de:
- Kinderboekenweek voor alle groepen
- Nationale Voorleesdagen voor groep 1 en 2
- Kindermuziekweek voor groep 5
- Songfestival voor groep 7 en 8
Voor scholen die meer met Muziek op school willen, bieden wij ook het pluspakket aan. Nieuwsgierig geworden? Vraag de projectleider hiernaar!

Ook aan de slag met Muziek op school?
Neem contact op met de projectleider
voor een afspraak.
Ynke van der Wagt 06-24633957
muziekopschool@muziekmetklassen.nl

Wie zijn Muziek op School?
Muziek op school is een samenwerking tussen Muziek met Klasse(n) (MMK) en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (BZHD). MMK is
een stichting met als missie zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument
te leren bespelen en samen muziek te laten
maken. Stichting Muziek met Klasse en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta hebben

de handen in een geslagen met Muziek op
school. De ZangExpress is onderdeel van
deze samenwerking en middels deze digitale methode komen via het digibord de
leukste liedjes, lessen en energizers de klas
binnen om taalbevordering te stimuleren.
Muziek op school is de sleutel tot gelijke
kansen voor ieder kind!

