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PROGRAMMA VOOR HET

PRIMAIR ONDERWIJS

ZINGZO!
ZingZo! is een muziekmethode voor de hele school die zingen combineert met
luisteren, spelen, componeren en improviseren.
groep 1 & 2

Muziek en kleuterthema’s zoals: boekenweek, groot/klein, verkeer,
herfst, lente, circus, dieren, ziek, boodschappen doen.

groep 3

Muziek en taal: schrijven van letters, woordjes, zinnen en zingen van liedjes.

groep 4

Muziek en ritme: trommelen op emmers en zingen van liedjes.

groep 5

Muziek en instrumenten: kennismaken met en componeren voor
instrumenten, pop en klassiek.

groep 6

Muziek en pop: liedjes zingen van de jaren ’50 tot nu.

groep 7

a. Muziek en spelen: zingen en jezelf begeleiden op gitaar.
Iedereen leert gitaar spelen!
b. Muziek en koor: je stem als instrument.

groep 8

Musical: 18 lesweken zingen van musicalrepertoire en in 12 lesweken toewerken naar je eigen musicalafsluiting.

                         
voor wie
duur
tarief

                 

groep 1 t/m 8
30 weken (15 weken muziekvakdocent, 15 weken groepsleerkracht)
groep 1 & 2: € 520 per groep
groep 3 t/m 8: gratis (onder de condities van het basispakket)
Voor het gebruik van instrumenten worden aparte financiële afspraken
gemaakt.

DOORGAANDE LEERLIJN

ZINGZONLINE!
ZingZOnline! is een nieuwe digitale muziekmethode, waarbij de leerlingen via
het digibord op een interactieve manier muziekles krijgen. ZingzOnline! is een
lange leerlijn, die speciaal ontwikkeld is om groepsleerkrachten te ondersteunen en co-teaching mogelijk te maken. De leerlijn bestaat uit 5 periodes per
jaar van 6 weken. Tijdens deze weken is er elke dag een videoles op het digibord beschikbaar van circa 5 tot 8 minuten waarbij de leerlingen zingen, spelen, luisteren, bewegen, improviseren, reflecteren, componeren en presenteren. De vakdocent van de muziekschool sluit met zijn lessen aan op de
digitale lessen en brengt verdieping. Zo werken vakdocent en groepsleerkracht samen om een doorgaande leerlijn te integreren op de school.
Ga naar www.zingzonline.nl en registreer je school voor deze videolessen.
groep 3
groep 4
groep 5

Muziek en taal: diverse thema’s gedurende het jaar
Muziek en ritme: diverse thema’s gedurende het jaar
Muziek en instrument: Kies je instrument

                         
voor wie
duur
tarief

groep 3,4 & 5
30 weken (15 weken muziekvakdocent, 15 weken groepsleerkracht)
gratis (onder de condities van het basispakket)

DOORGAANDE LEERLIJN

OPMAATZO!
Deze doorgaande muziekleerlijn wordt afgestemd op de thema’s van uw school.
Aan de hand van een flexibele methodiek ontwikkelen kinderen ritmische,
melodische, componerende, luisterende en reflecterende vaardigheden. Samen zingen is een belangrijk onderdeel van deze leerlijn.

                         
voor wie
duur
tarief

groep 1 t/m 7
30 weken (15 weken muziekvakdocent & 15 weken leerkracht)
groep 1 & 2: € 520 per groep, groep 3 t/m 7: gratis
(onder de condities van het basispakket)
Voor het gebruik van instrumenten worden aparte financiële afspraken gemaakt.

POPZO!
Bij PopZO! staat samenspelen in een band centraal. De leerlingen leren onder schooltijd hun eigen pop-, funk-, rockrepertoire zingen en spelen op
elektrische gitaar, bas, keyboard en drums. Een akoestische variant met
verschillende instrumenten, zoals viool, gitaar, klarinet en keyboard is ook
mogelijk.

                         
voor wie
duur
tarief

groep 5 t/m 8
10 weken (twee muziekvakdocenten per week)
groep 5 t/m 8 : € 490 (onder de condities van het basispakket)
Voor het gebruik van instrumenten worden aparte financiële afspraken gemaakt.

DOORGAANDE LEERLIJN

MUZIEKTHEATERZO!
Een combinatie van zingen, acteren en dansen. Samenwerken en presenteren van musicalrepertoire zijn het doel van deze klassikale lessen. Aan de
hand van songs uit diverse musicals uit binnen- en buitenland (van Pipi
Langkous tot High School Musical) gaan de leerlingen een verhaal maken
waarin dialoog, dans en beweging voorkomen. We behandelen actuele thema’s, zoals groepsgevoel en je veilig voelen binnen een groep. De lessen
worden afgesloten met een performance.

                         
voor wie
duur
tarief

groep 5 t/m 8
30 weken (15 weken muziekvakdocent, & 15 weken groepsleerkracht)
groep 5 t/m 8 : gratis (onder de condities van het basispakket)

KUNST TOTAAL
In samenwerking met Stichting Educatieve Projecten (SEP) biedt Muziekschool
Amsterdam de leerlijn: Kunst Totaal. Deze leerlijn bestaat uit twee leidende hoofddisciplines, aangevuld met andere kunstdisciplines. Eén van de
hoofddisciplines is altijd muziek die valt onder de condities van het Basispakket. De andere discipline kan bijvoorbeeld Beeldend zijn.

voor wie

groep 3 & 8

duur
tarief

30 weken
de leerlijn muziek: gratis (onder de condities van het basispakket)
de tweede leerlijn: offerte op maat in overleg met de school

DOORGAANDE LEERLIJN
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Muziekschool Amsterdam maakt deel uit van stichting MOSA.

