
“Wanneer krijgen wij weer muziekles ?” Dat is regelmatig de vraag 
waarmee de startende muzikanten van de Wegwijzer de muziekleerkracht 
stralend aan kijken. Kinderen en muziek……ze  zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. Als baby hoorden ze al vele schoot- en slaapliedjes en 
inmiddels groeien ze op in een maatschappij waarin ze allerlei muziek 
horen: muziek uit hun eigen belevingswereld, muziek uit niet-westerse 
culturen, oude en hedendaagse muziek en ontspanningsmuziek. Muziek 
doet daarbij iets met kinderen: ze komen in een bepaalde sfeer, ze 
bewegen erbij en ze genieten ervan. Ze zingen enthousiast hun liedjes en 
spelen op instrumenten. Ze kiezen hun eigen muziek uit om naar te 
luisteren en ze praten met elkaar over muziek, hun idolen en hun favoriete 
muziekstijl. Ze ervaren ook dat zij iets met muziek kunnen doen en dat 
vormt nu juist het uitgangspunt om muziekonderwijs te geven op de 
Wegwijzer. Met ons muziekonderwijs nemen we de kinderen mee in de 
domeinen van het vak muziek, welke we verdelen in: zingen, luisteren, 
spelen, vastleggen en bewegen met muziek. De muzieklessen worden 
gegeven vanuit een thema dat past bij de belevingswereld van de kinderen 
waarbij de kinderen zich ontwikkelen in de domeinen van het vak muziek.  
 
Door te zingen leren  kinderen om vanuit eenvoudige liedjes complexere 
liederen te zingen die ritmisch en muzikaal uitdagender zijn. 
Door te luisteren leren kinderen een lied te zingen, leren ze welke 
muziekstijlen er zijn, welke muziek er in allerlei culturen wordt gespeeld 
en welke vormen er in de muziek te beluisteren zijn. 
Door te spelen leren kinderen instrumenten te bespelen variërend van 
bodypercussie, klankbronnen tot echte muziekinstrumenten.  
Door muziek vast te leggen leren kinderen hoe muziek grafisch genoteerd 
kan worden vanuit eenvoudige symbolen tot en met de traditionele notatie. 
Door te bewegen leren kinderen met hun lichaam de muzikale aspecten 
van beluisterde muziek te uiten. 
 
Wetenschappelijk onderzoek wijst steeds meer uit dat onder andere 

muziekeducatie niet alleen bijdraagt aan de culturele ontwikkeling maar 

ook aan de verbetering van vaardigheden op cognitief, sociaal en 

persoonlijk terrein. Op de Wegwijzer mogen kinderen hun talenten op het 

gebied van muziek ontwikkelen waarbij respect voor elkaars muzikale 

gevoel voorop staat. Zij kunnen hun muzikale talent laten zien om zichzelf 

en anderen daarmee blij te maken door optredens, musicals, 

kooruitvoeringen, bandjes  enzovoort. Na 8 jaar muziekonderwijs op de 

Wegwijzer streven we ernaar dat kinderen nog steeds met stralende ogen 

kijkend , zullen  zeggen: “Fijn dat we op De Wegwijzer, wegwijs zijn 

gemaakt in het vak muziek!” 


