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Een muziek tafel!
• Geen vaste hoek : Komt doorheen het jaar verspreid aan bod wanneer het 

aansluit bij de klaswerking ( thematisch of losstaande activiteit)

• Verplaatsbaar:  Zodat je bij elke muzikale activiteit de meest geschikte 
locatie kan zoeken.  ( vb.: in de gang, voldoende ruimte, andere 
activiteiten niet storen of niet gestoord kunnen worden, …)

• Afgebakend : Plaats de tafel achter een scherm / kast / paravent of tegen 
een muur zodat er wel een duidelijke afbakening is van deze tijdelijke hoek 
en de kinderen de nodige ruimte en beperkte afleiding hebben om de 
muzikale activiteit uit te voeren.

• Aanpasbaar: Op maat van je eigen klas.
Je kan de hoek zelf zo groot / klein maken als nodig is voor het uitvoeren 
van de muzikale activiteit.  ( Aanpasbaar aan aantal deelnemers 1 – 4 )

• Materiaal en Logistiek:  Aanpasbaar aan welke logistiek je nodig hebt voor 
de muzikale activiteit ( vb.: stopcontact). In deze tijdelijke hoek blijven de 
materialen ook beperkt / overzichtelijk en wordt er enkel aangeboden wat 
de kinderen nodig hebben om de muzikale activiteit uit te voeren.
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Maar, wat gaan we doen?

Doel: Muzikale verdieping

Wat kan je doen
met muziek?

Wat zit er in
de muziek?



KLANK VORM BETEKENIS

GELUID
GEEN GELUID

BEGIN VERHAAL

SNEL
TRAAG

MIDDEN EMOTIE

LUID 
STIL

EINDE SFEER

KORT
LANG

BREEKPUNT BEWEGING

HOOG
LAAG

VARIATIE BEELD

STEM
INSTRUMENT
GELUIDEN

HERHALING PERSOONLIJK
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Wat kan je doen met muziek

LUISTEREN

ZINGEN MUZIEK MAKEN

BEWEGEN

LEZEN EN NOTEREN
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Vijf muziekdomeinen 

1. Luisteren:
Ontwikkeling van het muzikale gehoor en muzikaal geheugen
Herkennen muzikale tegenstellingen / kenmerken in de muziek en deze ook linken aan andere muzikale 
ervaringen. 

2. Bewegen op muziek:
Muziek en beweging horen bij elkaar. Door de muziek te voelen in je lijf ga je de muziek beter begrijpen en ga 
je de muziek pas echt doorleven en beleven.

3. Zingen:
Leren kennen / beheersen van de eigen stem
Kennismaken met een grote diversiteit aan liedjes en stemtimbres . ( genres – cultuur -…)

4. Muziek maken :
Instrumenten en materialen  
Experimenteren en klankeigenschappen leren kennen, leren bespelen van de instrumenten 

5. Muziek lezen en noteren:
Grafische notatie op kleutermaat. Muziek die je maakt kan je noteren en nadien weer verklanken aan de hand 
van de gemaakt Partituur. Ook interessant om te werken rond de muzikale weergave van afspraak tekens op 
partituur. 



VALKUILEN en TIPS

• Niet denken in Goed of Fout : Muziekhoektafel = Beleven , ervaren, tonen en reflecteren
• Te veel lawaai : Werk met een decibelmeter waarbij kinderen zelf kunnen aangeven of er te 

veel lawaai is in de klas. ( zowel voor de kinderen aan de muziekhoektafel als voor de andere 
kinderen in de klas)

• Stappenplannen op kleutermaat: Gebruik voor het ondersteunen van de zelfstandigheid 
stappenplannen op kleutermaat ( die in lijn liggen met de andere stappenplannen die je 
gebruikt in de klas)

• Planning: Denk goed na ! Waar plaats je de hoek? Wanneer open je de hoek? Welke opdracht 
? Wat moet je vooraf klassikaal aanbrengen? …

• Opbouw: Bouw de hoek en de opdrachten stap voor stap steeds op. 
Te veel in 1 keer ( ook materiaal) zorgt voor chaos en minder betrokkenheid.

• Stuur bij: neem materiaal weg, vereenvoudig de opdracht, geef voorbeelden,…, maar geef 
vooral kinderen de kans om met de muziek opdrachten te leren werken en er mee te leren 
omgaan.

• Doorheen het jaar: Wat doe je al van muziek in de klas? Hoe zou je dit  kunnen herhalen / 
verwerken in de muziekhoek? 
Wil niet teveel in 1 keer , begin met elke maand 1 activiteit.

• Herhalen : Herhaal opdrachten doorheen het jaar, stop ze in een nieuw thema jasje. Zo bied je 
de kinderen zoveel mogelijk kansen aan om de muziek ten volle te beleven

• Kijkruimte voor nieuwsgierige kleuters
• Toonmoment 
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Liedbundels: 
https://www.crealiefmuziek.be/product-

categorie/liedbundels/
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