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MUZIEK BELUISTEREN 
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-beluisteren naar 
kinderliedjes 
 

-ontspannen op 
relaxatiemuziek 
 

-reageren met bewegingen 
op muziek 
 

-ervaren van verschillen in 
tempo (snel/traag),dynamiek 
( langzaam/snel ), intensiteit 
( hard/zacht ) 
 

-luisteren naar populaire 
muziek 
 

-ontspannen op 
relaxatiemuziek 
 

-omgevingsgeluiden 
waarnemen, er over praten 
en erop reageren 
 

-ervaren of een toon hoog of 
laag is 
 

- tijdens een thema muziek 
van vroeger laten beluisteren 
( vb ridders ) 

-beluisteren van levenslied 
en volksmuziek / Latin 
 

-benoemen welke sfeer een 
muziekstuk oproept 
 

-experimenteren met 
omgevingsgeluiden 
 

-reageren met bewegingen , 
tekeningen en geluiden op 
muziek 

-beluisteren zelfgekozen 
muziek / klassieke muziek / 
natuurgeluiden / Jazz 
 

-experimenteren met 
lichaamsgeluiden 
 

-reageren op muziek met 
muziekinstrumenten 
 

-ritmes en melodie 
herkennen 
 

-klankduur en klankhoogte 
onderscheiden 
 

-eigen keuze actuele 
popsongs voorstellen 
 

-beluisteren van R&B / rock / 
elektronische muziek / Folk 
en wereldmuziek 
 

-achtergrondmuziek bij 
andere lessen 
 

-structuur van 
muziekstukken herkennen 
 

-ritmes en melodie 
herkennen 
 

-grafisch werk bij het 
beluisteren ( partituren )  
 

-sfeer en intensiteit die een 
muziekstuk oproept 
beeldend weergeven 
 

-een muzikale zin in een 
muziekstuk onderscheiden 
en erop reageren 
 

-kennismaken met muziek 
van vroeger 
 

-verschillen verwoorden 
tussen muziekstijlen  
 

-kennismaken met de 
functies van muziek ( militair 
, nationaal , hymnen , .. ) 
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STEMVORMING 
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-ontspanningsoefeningen van:  
* het hele lichaam 
* bepaalde lichaamsdelen 
* gezichtsspieren 
 
- houdingsoefeningen:  
* bewust worden van een goede houding 
*rekoefeningen 
 
- ademhaling verbeteren door: 
* rustig in- en uit te ademen 
* vlug in- en uit te ademen 
* het uitademen te beheersen 
* de buikademhaling toe te passen 
* hun adem vast te houden 
 
- stembeheersing verbeteren door: 
* klanken en geluiden na te bootsen 
* een toon over te nemen 
* een muzikale zin over te nemen 
* te neuriën of te zingen op een vocaal ( ou, aa, ee, ie, m, n,…) 
 
- articulatie verbeteren door: 
* kaak- , tong-  en lipspieren goed te gebruiken 
* te echoën met spreekteksten 
 

Zelfde oefeningen als bij de kleuters maar telkens ter voorbereiding van  het 
zingen 
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LIEDEREN ZINGEN 
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- luisteren naar het zingen 
van de leerkracht 
 
- een kort liedje meezingen 
met de leerkracht 

- een lied meeneuriën 
 
- een lied zingen op een 
vocale ( zingen op naa, noo, 
nee,…) 
 
- een lied volledig zelfstandig 
zingen 
 
- afwisselend luid / zacht 
zingen 
 
- bewegen op 
vormonderdelen van het lied 
( woorden, strofen, zinnen 
herkennen,..) 
 
- ritmes meeklappen 

- zingen met aandacht voor 
articulatie 
 
- zingen in beurtzang ( vb. 
jongens / meisjes ) 
 
- liedfragmenten herkennen 
( vb. lkr tikt ritme, lln raden ) 
 
- woorden in een lied 
veranderen 
 
- lied uitbeelden 

- kinderliedjes zingen uit een 
andere cultuur  
 
- zingen met aandacht voor 
articulatie en zuiverheid 
 
- rangschikken van 
liedprenten 
 
- inwendig meezingen 
 
- ritmisch tekenen op een 
lied 
 
- liederen begeleiden met 
instrumenten 

- meerstemmige liederen 
zingen 
 
- nieuwe tekst of strofe bij 
een lied bedenken 
 
- in canon zingen 
 
- passende bewegingen bij 
een lied bedenken 
 
- spreekvers creëren ( vb 
rappen ) 
 
- een melodie creëren 

 

LIEDEREN BEGELEIDEN & SPELEN MET INSTRUMENTEN 
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- experimenteren met allerlei 
muziekinstrumenten 

- een ritme en de maat 
ontdekken en meespelen op 
het lichaam of met 
instrumenten 
 
- improviseren en 
samenspelen met lichaams- 
en orffinstrumenten 
 

- een muziekstuk met 
lichaams- of 
orffinstrumenten ontwerpen 
 
- een klank- of ritmespel 
spelen vanuit visuele 
beelden 

- ritmes meespelen in 
diverse maatsoorten 
 
- lied of verhaal begeleiden 
met lichaams- en/of 
orffinstrumenten 

- ritmesch en melodisch 
improviseren met lichaams- 
en orffinstrumenten 
 
- een lied, een emotie of een 
sfeer begeleiden met 
lichaams- en/of 
orffinstrumenten 



Leerlijn muziek  

 
MUZIEK VASTLEGGEN 
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 -Bij een geluid een passende 
afbeelding plaatsen 
 
-De muzikale tegenstelling 
geluid/stilte, solo/samen 
herkennen, grafisch 
weergeven (prent of 
symbool) en verwoorden 
 
-Een klank voorgesteld door 
een tekening lezen en vocaal 
of instrumentaal 
reproduceren 

-Bij een geluid (klank) een 
passend symbool plaatsen. 
 
-De muzikale tegenstelling 
hard/zacht, langzaam/snel 
herkennen, grafisch 
weergeven (prent of 
symbool) en verwoorden. 
 
-Herhalingen in 
waargenomen geluiden 
herkennen en grafisch 
weergeven met dezelfde 
tekeningen. 
 
-Een klank voorgesteld door 
een symbool lezen en vocaal 
of instrumentaal 
reproduceren 

-Met woorden (schriftelijk) 
weergeven welk geluid 
wordt verklankt. 
 
-De muzikale tegenstelling 
hard/zacht, langzaam/snel 
herkennen, grafisch 
weergeven (prent of 
symbool) en verwoorden. 
 
-Herhalingen is 
waargenomen geluiden 
herkennen en grafisch 
weergeven met dezelfde 
symbolen, lijnen, kleuren, 
woorden. 
 
-Een klankeigenschap (bv. 
hard/zacht, kort/lang, 
hoog/laag) voorgesteld door 
een tekening lezen en vocaal 
of instrumentaal 
reproduceren. 
 
-Een klanktafereel 
voorgesteld met 
tekeningen/woorden lezen 
en vocaal of instrumentaal 
reproduceren. 
 

-Eenvoudige ritmische 
patronen voorstellen (bv. 
ritmekaarten) 
 
-Een klankeigenschap (bv. 
hard/zacht, kort/lang, 
hoog/laag) voorgesteld door 
een symbool lezen en vocaal 
of instrumentaal 
reproduceren. 
 
-Een klanktafereel 
voorgesteld met symbolen 
lezen en vocaal of 
instrumentaal reproduceren. 

 


