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YES WE CAN 

                                           Muziek leerkracht: Stephanie Deblaere 



VISIE MUZIEK  
 

 

 

Waarom muziek? 
Waarom we muziek gebruiken in onze school kunnen we het best omvatten door een citaat mee te 
geven van Willem Brons (Pollaris 1999: 22): 
 
“Muziek is een wonderlijk medium dat op onverklaarbare wijze een mens boven zijn beperkingen 
doet uitstijgen en hem in contact brengt met het onbegrensde.” 

 

De kracht van muziek 

Niet iedereen kent de kracht van de muziek. Toch ervaart iedereen de sterke aanwezigheid van 
muziek in ons dagelijks leven. Sommigen sterk bewust, anderen weer onbewust. Er is ook een groep 
mensen die muziek niet alleen ervaart, maar zelfs gebruikt, componeert, bewerkt om andere mensen 
bepaalde zaken te doen ervaren. In dit geval lijkt muziek al sterk op een middel. Een middel om op 
agogische wijze een positieve ontwikkeling bij een leerling te bewerkstelligen.  
 

Omdat muziek zo’n krachtig middel is vinden we het muzisch werken in Ter Dreve erg belangrijk bij 
de ontwikkeling van onze kinderen. Het biedt hen kansen om zich uit te drukken, om ideeën vorm te 
geven, om de verbeelding aan te scherpen en om stil te staan bij de eigen beleving. 
 

De kracht van muziek in tijden van isolatie 
Ook in deze bijzondere tijden is nog maar eens bewezen wat voor een krachtig middel muziek is.  
Over de hele wereld proberen mensen het donker te verlichten door samen muziek te spelen. Een 
trompettist gaf vanuit zijn raam een concert, een operazangeres in Turijn zong op haar balkon een 
aria voor de hele straat en in Agrigento op Sicilië vrolijkten twee accordeonisten hun flatgebouw met 
een liedje op, de buren klapten mee met hun tamboerijnen.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Besluit 

Muziek is dus een taal, een sterke taal, maar ook een eenvoudige taal. Ze is opgebouwd uit 12 
basisletters, de noten. De taal van muziek wordt over de hele wereld, in elke cultuur gemaakt met 
deze 12 noten, weliswaar met nog extra onderverdelingen van deze noten, maar in essentie kan 
iedereen muziek verstaan. Muziek is een gestructureerd spel in de tijd en met de tijd, waardoor we 
inzien dat ook de taal van muziek een gestructureerde taal is, die door iedereen kan worden 
ontcijferd. Muziek zorgt voor beweging, reactie, bij de mens. Muziek verbindt en kan verschillende 
gevoelens uitlokken bij verschillende mensen. Soms bij velen dezelfde, en soms bij iedereen een 
ander gevoel. Muziek heeft iets bovennatuurlijks, waardoor het de taal van de engelen, de goden 
wordt. Het schept licht en vrolijkheid in donkere periodes. In werkelijkheid spreken velen en verstaat 
iedereen die het horen kan/wil, de taal van muziek. Muziek is universeel! 

 

Muziekbundel 

Beste ouders, 

Zoals jullie reeds lazen is muziek een krachtig middel van onschatbare waarde. Daarom wil ik jullie 
een bundel meegeven die u uitnodigt om de komende periode samen met uw kind muzisch te 
werken. Ik hoop dat u net zoals ik er evenveel plezier aan beleeft. Want muziek is steeds een 
wisselwerking, het werkt zowel therapeutisch voor het kind als voor de begeleider. 

Het benodigd materiaal voor de activiteiten werd gekozen op basis van de beschikbaarheid in het 
gezin. U zult zien dat de meeste materialen gewoon aanwezig zijn in uw huishouden zodat u 
onmiddellijk aan de slag kan en geen grote kosten hoeft te maken. De benodigde muziek kunt u 
vinden via onderstaande link. Indien er geen onderstaande link is werd de muziek in mp3 bijlage 
toegevoegd.  
 
Verder wens ik jullie veel succes, maar geniet vooral van de tijd, de vreugde en de verbinding die 
muziek ons nu en in de toekomst brengt! 
Mocht u bijkomende vragen hebben kunt u mij steeds mailen : 
stephanie.deblaere@bubaoterdreve.com 
 
 

 

 

 

 

 



BELEVINGSTHEATER 
 

Voor welke klassen? 

In principe kunnen alle kinderen hier van genieten. Maar het is vooral een activiteit die gericht is op 
de kinderen van de Zonnebloem, bengels, vlinders, bijtjes en de kikkers. 

✔ Zonnebloem 
✔ Bengels 
✔ Vlinders 
✔ Bijtes 
✔ Kikkers 
✔ Regenboog 
✔ De brug 
✔ Kompas 

 

Wat is belevingstheater 

Belevingstheater is een dagbestedingsactiviteit die gericht is op het aanspreken van personen op hun 
specifieke belevingsniveau. Gedurende een 25 tal minuutjes wordt een stroom van zintuiglijke 
ervaringen aangeboden binnen het kader van een alternatieve theatervoorstelling. De bedoeling van 
belevingstheater is om aan kinderen een aangename dagbestedingsactiviteit aan te bieden die hun 
ervaringswereld verruimt en waaraan ze tegelijk plezier beleven. Deze groepsactiviteit biedt 
eveneens talrijke mogelijkheden tot sociale interactie waarbinnen basisvaardigheden op vlak van 
pre-intentionele en vroeg-intentionele communicatie gestimuleerd kunnen worden.  

Tijdens het belevingstheater mogen de kinderen passief genieten van de materialen. Passief de 
prikkels ondergaan, ze moeten niks doen/ maar mogen wel(enkel als ze dit zelf willen actief 
deelnemen). Hier staat genieten en beleven centraal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Symbolen 
De activiteit is onderverdeeld in verschillende materialen. Naast het materiaal staat er telkens een 
symbool. Het symbool stelt het zintuig voor waar de nadruk op ligt. Onder het materiaal staat een 
youtube link. De handelingen worden uitgevoerd terwijl de passende muziek wordt afgespeeld. 
Ik probeerde gebruik te maken van materiaal die bij de meeste gezinnen voorhanden is. 

 
Activiteit:  

START 
 Inleiding -De ll. zit op de stoel.  

-De ruimte wordt licht verduisterd. 
-De sfeerverlichting wordt 
aangemaakt  
-Het benodigd materiaal wordt in 
correcte volgorde op de tafel gelegd 
zodat er tijdens de activiteit niet 
onnodig gerommeld wordt in de box. 

Sfeerlamp 

 

MIDDEN 
1. Paraplu De begeleider danst met een paraplu. 

Ze laat de paraplu tollen op de grond 
en laat hem draaien boven het hoofd 
van het kind. De begeleider kan ook 
met de wind spelen door de paraplu 
open en dicht te doen. Indien het 
kind het wenst kan het kind zelf 
tollen met de paraplu.  

Paraplu 

Yann Tiersen: J’y suis jamais allee 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzfC56URTbU&list=PLe5SCTHznNTTuH9N4-dz0LRn-
_it9Kvcv&index=2 

 

 
 



2. Laken 
 

De begeleider zwaait en beweegt met 
een laken op het ritme van de 
muziek. Het kind ervaart wind. 
Daarna strijkt de begeleider 
voorzichtig met het doek over de 
schouders, het hoofd en de rest van 
het lichaam zodat het kind helemaal 
omhuld wordt door zachte strelingen. 

Laken 

Govi :Noches en andalucia 
https://www.youtube.com/watch?v=D74-4dN5Iag 

3. Make up borstel 
Verfborstel 
Afstoffer 

De begeleider streelt langzaam en 
zacht op de verschillende 
lichaamsdelen van het kind. Hierbij 
kan men de mouwen of broek 
opstropen voor een intenser gevoel. 
Let op de reactie van het kind, indien 
het de aanraking niet leuk vindt 
probeer dit dan op een ander 
lichaamsdeel. Hou het indien nodig 
heel kort. Verplicht het kind niet! 

Make up borstel 
Verfborstel 
Afstoffer 

Piano relax 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne5J4bxWypI&t=2090s 

4. Water ( warm, koud) 
Kom 

De B. vult twee kommen water. Eén 
met warm water, de andere met 
koud water. Het kind speelt met de 
handen in het water en voelt het 
verschil in temperatuur aan. 

2 kommen 
Water 
Handdoek 

Water sounds 
https://www.youtube.com/watch?v=jkLRith2wcc 

5. Handmassage De begeleider laat het kind ruiken 
aan een tube zalf. Ze blaast eerst 
met de tube in het gelaat van het 
kind en laat het daana ruiken.Na dit 
alles wordt de zalf op de handen 
gesmeerd. Het kind krijgt een 
handmassage . 

Handcrème 
Bodymelk 

James Horner: the ludlows legend of the fall 
https://www.youtube.com/watch?v=eYpMqhQt9kU&list=PL0020591AF8DB7DEB&index=2 

6. Waterverstuiver 
Paraplu 
 
 
 
 
 

Het kind houdt de paraplu vast. De 
begeleider verstuift water op de 
paraplu. Indien het kind dit toelaat 
wordt water verstuift op andere 
lichaamsdelen. 

Waterverstuiver 
Paraplu 

Rain en native American flutes: 
https://www.youtube.com/watch?v=SynzKC4fWp0&t=22s 



7. Parfum 
Bloementak  
Bladerentak uit de tuin 
 
 
 
 
 

De begeleider tovert een 
bloementak tevoorschijn en geeft de 
bloem een geur door er parfum op 
te verstuiven. Het kind snuift de geur 
op. 

Bloem 
Parfum 

Peaceful music 
https://www.youtube.com/watch?v=yF9lw_YmuDk 

8. Kaars 
Theelicht in een potje 
 
 
 
 
 

De begeleider zorgt ervoor dat de 
ruimte goed verduisterd is. De 
begeleider maakt de kaars aan en 
brengt deze tot bij het kind. Let op 
dat het kind zich niet verbrandt. Laat 
het kind genieten van het 
lichtspektakel. 

Kaars 
Aansteker 

Relaxing Arabic music: 
https://www.youtube.com/watch?v=jnwlstRTkwU 

9. Deksels potten 
 
 
 
 

De begeleider slaat 2 deksels tegen 
elkaar en laat de klank nagalmen.  

2 Deksels 
 

 

SLOT 

Einde Sfeerlamp 
 
 
 
 
 
 

-De sfeerverlichting wordt gedoofd. 
-De rolluiken gaan omhoog. 
-Het moment van stilte wordt 
vastgehouden. 

Sfeerlamp 

 

Materiaallijst belevingstheater 

Sfeerlamp 
Paraplu 
Laken 
Make up borstel, verfborstel, afstoffer 
Kommen 2 x + warm en koud water + handdoek 
Massage crème of bodymelk of zonnecrème 
Parfum of toiletverstuiver 
Bloementak of bladerentak uit de tuin 
Kaars of theelicht + aansteker 
2 deksels potten 



MUZIEK BOX 

Voor welke klassen? 

✔ Bengels 
✔ Vlinders 
✔ Bijtes 
✔ Kikkers 
✔ Regenboog 

 

Wat is de muziekbox? 

Muziek Box is een muzikale activiteit dat een gevarieerd aanbod van doe liedjes, tiktak en vinger- en 
handspelletjes omvat. De box bevat ook een aantal liedjes waarbij muziekinstrumenten gehanteerd 
worden. 

Bij de muziekbox wordt de start van de activiteit aangegeven door het opzetten van een hoed 
(onthaal) en wordt er geëindigd met een rustig nummer (relaxatie).  
Verschillende muzikale activiteiten worden op éénzelfde manier opgebouwd zodat kinderen met een 
verstandelijke beperking en of autisme een duidelijke herkenning (houvast) hebben( van start en 
slot). 

De muziekbox biedt de begeleider ook de kans om in te spelen op de behoeften van het kind door 
voldoende af te wisselen tussen de verschillende genres. Kinderen kunnen de ene keer actief 
deelnemen en de andere keer passief volgen. Variatie zorgt voor een hogere concentratie!  
Regelmatige herhaling van de activiteit zorgt ervoor dat de kinderen na een tijdje een lied herkennen 
en hieraan een handeling kunnen koppelen (succeservaring). 

Activiteit: 

Ook hier werd een keuze gemaakt uit materiaal die bij de meeste gezinnen voor handen is. 
De benodigde liedjes vindt u in de bijlage of kunt u vinden op de bijgevoegde link→youtube. 

START: ONTHAAL 
1. Hoedje op, hoedje af Het kind zit op de stoel. Wanneer er in 

het lied tekst wordt gezongen doet de 
begeleider mee met de hoed op de 
muziek= hoed op eigen hoofd van de 
B. 
Bij het instrumentale stuk wordt het 
kind individueel begroet door de hoed 
afwisselend op het hoofd van de ll. te 
plaatsen en even naar de ll. te 
zwaaien. De ll. wordt gestimuleerd om 
de begeleider op een “creatieve” 
manier te begroeten. De ll. kunnen 
ook naar zichzelf zwaaien door in de 
spiegel te kijken. 
 

Hoed, muts 
Spiegel 
→zie bijlage mp3 
 
 



DOELIEDJES 
2. Was was was Het kind krijgt een washand , tijdens 

het zingen maakt de begeleider 
wasbewegingen. Tijdens elk couplet 
wordt een lichaamsdeel gewassen. De 
B. bepaalt welk lichaamsdeel, de ll. 
imiteren of genieten van de 
aanraking. 

Washand 
→zie bijlage mp3 

3. Pimpampeus Terwijl het lied gezongen wordt 
worden verschillende lichaamsdelen 
aangetikt. De B. toont voor, het kind 
imiteert. 
→Pimpampeus-neus 
→Pimpampoor-oor 
→Pimpampond-mond... 

Pimpampeus 
→zie bijlage mp3 

4. Rollebollebal 
 
 

Het kind en de begeleider zitten aan 
de tafel of op de grond. Ze rollen de 
bal naar elkaar toe. Dit kan ook 
uitgevoerd worden met broertjes en 
zusjes. 
 
 
 
 

Bal 
→zie bijlage mp3 

 

VINGER-EN HANDSPELLETJES 
5. Vijf vingertjes zijn heel 

moe 
Zie youtube filmpje instructies. 
 
 
 
 
 
 
 

Handen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vijf vingertjes zijn heel moe: 
https://www.youtube.com/watch?v=t03KBp_MCqc 

 

 

 

 



VINGER-EN HANDSPELLETJES 
6. Hansje pansje kevertje  Zie youtube filmpje instructies. 

Hansje Pansje kevertje 
Die klom eens op een heg. 
Neer viel de regen, 
Die spoelde alles weg. 
Op kwam de zon, 
Die maakte alles droog. 
Hansje Pansje kevertje 
Die klom toen weer omhoog. 
Hansje Pansje kevertje 
Die klom eens op een heg. 
Neer viel de regen, 
Die spoelde alles weg. 
Op kwam de zon, 
Die maakte alles droog. 
Hansje Pansje kevertje 
Die klom toen weer omhoog. 
Hansje Pansje… 
 
 

Handen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hansje pansje kevertje 
https://www.youtube.com/watch?v=Op4kF40KVgc 

 

INSTRUMENTEN 
7. Rommelen en 

trommelen 
Het kind heef in één hand een 
beker vast en in de andere 
hand een potlood - Op de 
trommelmuziek slaat het kind 
met het potlood op de 
omgekeerde beker, op de 
rommelmuziek wordt er in het 
potje geroerd . 

Potlood 
Plastic beker 
→zie bijlage mp3 

8. Tik tik zo doen de 
stokjes 
 
 
 
 
 
 
 

De B. tikt eerst langzaam met 
de stokjes daarna wordt het 
ritme opgedreven. Het kind 
imiteert en luistert naar het 
ritme die de muziek aangeeft. 

2 Potloden 
→zie bijlage mp3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



TIKTAK 
9. 
 
 
 
 
 
 

Ballonnetje 
 

De begeleider blaast de ballon 
op en knoopt deze niet dicht. 
Bij wap wap wap slaat de B. de 
ballon op en neer op de dijen 
van het kind. Op het eind laat 
de begeleider de ballon 
vliegen. 

Ballon 
 

Ballonnetje 
https://www.youtube.com/watch?v=_HT6LRI_C30 

10. Een krokodil De krokodil ligt in het water 
(handen van de B.) op de tafel 
en zwemt naar het kind. Hij 
bijt in een bil, arm, hand van 
de ll. 
Hand versieren 
De B. tekent een krokodil op 
de handen. Een oog en wat 
tanden volstaat. 

Handen 
 
 
 
 
 

Een krokodil ligt in het water 
https://www.youtube.com/watch?v=AaeT6ow7hJ0 

RELAXATIE 
11. Beertje beertje 

knuffelbeer  
De B. neemt afscheid van het 
kind door met de beer een kus 
te geven op het gelaat. Het 
kind wiegt de beer zachtjes 
heen en weer. 

Knuffelbeer (hé hallo) 

Beertje beertje knuffelbeertje 
https://www.youtube.com/watch?v=cXS0TaGura4 

SLOT 
12. 
 

Dag dag allemaal  De B. trekt de handschoenen 
aan en zwaait het kind uit. Er 
wordt individueel afscheid 
genomen van het kind door 
een hand te schudden en zijn/ 
haar naam te noemen: Dag ... 
tot de volgende keer! 

Handschoenen 

Dag dag allemaal 
https://www.youtube.com/watch?v=aBVnI44wNyg 

 

 

 



Materiaallijst muziek box 

Hoed, muts 
Spiegel 
Washand 
Bal 
Plastiek beker 
Potloden 2 
Ballon 
Tekenstift 
Knuffelbeer 
Handschoenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THEMATISCHE MUZIEK 

 

Voor welke klassen?  

✔ De brug 
✔ Kompas 
✔ Regenboog (eventueel) 

 

Wat is thema muziek? 

Bij thema gebonden muziek maakt de muziekleerkracht per maand 1 lesfiche op dat nauw 
verbonden staat met het thema dat in de klas en op de school leeft. In de lesfiche wordt er nog eens 
gedifferentieerd. Het muziekthema wordt gekozen uit de 10 gezamenlijke wo thema’s die per jaar 
werden vastgelegd door het schoolteam van Ter Dreve. 

Omdat het werken via thema’s in deze periode bijna onmogelijk is maakte ik een fiche met algemene 
muzikale activiteiten. Bij het maken van de les werd net zoals bij de andere muzische lessen rekening 
gehouden met een structurele opbouw : vast onthaal ritueel en een vaste muziek afsluiter. 
 
Daarnaast probeerde ik zoveel mogelijk verschillende aspecten van het leergebied muzische te 
verwerken in de lessen zoals : muzische expressie, hanteren van muziekinstrumenten, imiteren van 
een ritme, nadoen van houdingen, gericht leren luisteren... 

Activiteit: 

Ook hier werd een keuze gemaakt uit materiaal die bij de meeste gezinnen voor handen is. 
De benodigde liedjes vindt u in de bijlage of kunt u vinden op bijgevoegde link→youtube. 

ONTHAAL 
1. Hoedje op, hoedje af Het kind zit op de stoel. Wanneer er in 

het lied tekst wordt gezongen doet de 
begeleider mee met de hoed op de 
muziek= hoed op eigen hoofd van de 
B. 
Bij het instrumentale stuk wordt het 
kind individueel begroet door de hoed 
afwisselend op het hoofd van de ll. te 
plaatsen en even naar de ll. te 
zwaaien. De ll. wordt gestimuleerd om 
de begeleider op een “creatieve” 
manier te begroeten. De lln. kunnen 
ook naar zichzelf zwaaien door in de 
spiegel te kijken. 
→Dit is ook even een moment om 
freestyle te dansen. 
 
 
 

Hoed, muts 
Spiegel 
→zie bijlage mp3 
 



MOTORISCHE GERICHTHEID: IMPROVISATIE BEWEGINGEN 
 
De ll. bedenkt voor zichzelf een beweging ( er mogen geen twee keer dezelfde bewegingen 
voorkomen, de ll. moet creatief zijn). De  lln  toont voor, de begeleider imiteert. Daarna maakt de 
begeleider een beweging en imiteert de ll. Zo wordt er een opeenvolging gemaakt van verschillende 
bewegingen. Blijf je even creatief en kan je de volgorde van de bewegingen onthouden? 
 
Hard hip hop instrumental beat 
https://www.youtube.com/results?search_query=hard+hip+hop+instrumental+beats 
 
 

MOTORISCHE GERICHTHEID: IMITATIE BEWEGINGEN 
 

De begeleider bekijkt samen met de ll. het youtube filmpje. Op het filmpje wordt een initiatie 
gegeven van dansbewegingen. De ll. probeert samen met de begeleider de bewegingen na te 
bootsen. Observeer eerst een paar keer voor je overgaat tot bewegen. Indien te moeilijk focus je 
enkel op het refrein, tijdens de rest van het lied kan er gefreestyled worden. 

Just dance macarena 
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 
 

● De rechterhand naar voor gestrekt, met de rug van de hand naar boven. 
● De linkerarm naar voor gestrekt, met de rug van de hand naar boven. 
● Draai de palm van de rechterhand naar boven. 
● Draai de palm van de linkerhand naar boven.  
● Leg de rechterhand op de linkerschouder. 
● Leg de linkerhand op de rechterschouder. 
● Leg de rechterhand op de achterkant van het hoofd. 
● Leg de linkerhand op de achterkant van het hoofd. 
● Leg de rechterhand in de linkerheup. 
● Leg de linkerhand in de rechterheup. 
● Leg de rechterhand op het achterwerk. 
● Leg de linkerhand op het achterwerk. 
● Schud met het achterwerk naar links. 
● Schud met het achterwerk naar rechts. 
● Schud met het achterwerk naar links. 
● Klap met de handen en draai in een hoek van 90 graden naar rechts. 

 

 

 

 



MUZIEKINSTRUMENTEN: PLASTIEK BEKER + POTLOOD 
De ll. heeft in één hand een beker vast en in de andere hand een potlood. Op de trommelmuziek 
slaat de ll. met het potlood op de omgekeerde beker, op de rommelmuziek wordt er in het potje 
geroerd. Laat de ll. vrij en uitbundig bewegen in de ruimte, maar hou rekening met de gegeven 
opdracht.  
 
Rommelen en tommelen→zie bijlage mp3 

 

 

 

MUZIEKINSTRUMENTEN: SAMBABALLEN 
Hoe maak ik een samba instrument? 

Dat kan heel eenvoudig je vult een lege plastiek fles met rijst, parels of ander fijn materiaal. Schroef 
de dop dicht en schudden maar.  
Bellini samba di janeiro 
https://www.youtube.com/watch?v=HAiHEQblKeQ 

 

 

De ll. en de begeleider schudden en bewegingen met het instrument op het ritme van de muziek. Bij 
het horen van het refrein worden de flesjes hoog boven het hoofd geschud. Viva Brasil! 
 

MUZIEKINSTRUMENTEN: SCHUURBORSTEL 
De begeleider en de ll. bekijken samen het youtube filmpje. Bespreek achteraf wat je gezien hebt op 
de film. 
Stomplive  brooms 
https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIldg 
 

Vragen: 

Wat zag je op de film? 

● mensen dansen en maken muziek met een schuurborstel 

Welke handelingen kun je uitvoeren moet een schuurborstel? 

● langzaam en snel vegen met de borstel 
● de borstel opzij draaien en ermee stompen 
● hard en zacht stompen met de borstel 
● borstel omdraaien en met de bezemsteel stompen op de grond 



Hieronder geef ik u muziekstukken mee waarin de muzikale tegenstellingen die u in het filmpje zag 
voorkomen. Nu zijn jullie aan de beurt, schuren maar! 
 
Tempi:  
https://www.youtube.com/watch?v=jrEXuCFywE0 
Snel: hard, snel en hoekig vegen 
Traag: zacht, traag en zwierig vegen 
 

Klanksterkte: 
Bjork it’s oh so quiet 
https://www.youtube.com/watch?v=htobTBlCvUU 
Stil: zacht vegen 
Luid: hard vegen 
 
Tempi: 
Drummer Pete fast and slow 
https://www.youtube.com/watch?v=vKROYNu-njg 
Snel: hard en snel tikken met de bezemsteel 
Traag: zacht en traag tikken met de bezemsteel 
 

AUDITIEVE GERICHTHEID: GELUIDEN IN HET HUIS 
De begeleider laat de geluiden via de pc afspelen. Zorg ervoor dat het scherm van de pc niet in het 
vizier van het kind staat. Indien te moeilijk kan de begeleider eerst met het kind het filmpje bekijken, 
achteraf worden de geluiden beluistert zonder visualisatie. Welk voorwerp hoor je? 
Geluiden Box 1 geluiden die je thuis hoort 
https://www.youtube.com/watch?v=zKAy_tT1l58 

● toilet        
● kloppen op de deur 
● lopende kraan 
● schaar 
● kopje en lepel 
● deurbel 
● sleutelbos 
● buurman 
● snurken 
● douche 
● kast open en toe 
● door de krant bladeren 
● stappen in de gang 
● lamp aan en uit 
● geldbeugel 
● papier scheuren 
● stofzuiger 



● vuilnisbak 
● afzuigkap 
● zak chips 

DRAMA: IMITATIE HUISGENOTEN 
De begeleider legt op de tafel foto’s van de huisgenoten. De foto’s liggen omgekeerd op de tafel, de 
ll. neemt een foto maar toont deze niet aan de begeleider. De ll. beeldt de persoon uit die op de foto 
staat. Wie is het? 
Personages: 

● Mama 
● Papa 
● Broer 
● Zus 
● Huisdieren 

 

MUZIEK AFSLUITER: LIEVELINGSLIED 
Op het eind van de muziekles mag de ll. een lievelingslied kiezen op youtube. Dans en maak samen 
plezier! 

 

MUZIEK AFSLUITER: RELAXATIE 
De begeleider verduistert de ruimte. Er kan gekozen worden uit één van de prikkels uit bijgeleverd 
belevingstheater. Bv. 
 
 

Make up borstel 
Verfborstel 
Afstoffer 

De begeleider streelt langzaam en 
zacht op de verschillende 
lichaamsdelen van het kind. Hierbij 
kan men de mouwen of broek 
opstropen voor een intenser gevoel. 
Let op de reactie van het kind, indien 
het de aanraking niet leuk vindt 
probeer dit dan op een ander 
lichaamsdeel. Hou het indien nodig 
heel kort. Verplicht het kind niet! 

Make up borstel 
Verfborstel 
Afstoffer 

Piano relax 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne5J4bxWypI&t=2090s 

 

 

 

 



Materiaallijst thema muziek 

Hoed, muts 
Spiegel 
Pc 
Plastiek beker + potlood 
Maracas: plastiek fles met rijst of parels 2X 
Schuurborstels 2X 
Foto’s van huisgenoten 
Verfborstel of make up borstel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUZIKALE LINKS OP HET NET 
 
ZONNEBLOEM/ BENGELS/KIKKERS/ BIJTJES 
Visuele stimulatie relax 
https://www.youtube.com/watch?v=-baVLx1-jjI&list=PLFphNUv8XDRR8lF6numeQRqX24GaaKAtG 
 
Visuele stimulatie  kinderliedjes 
https://www.youtube.com/watch?v=28BdYg6Ci54&t=70s 
 

Visuele stimulatie sen switcher 
https://www.ianbean.co.uk/senswitcher-goes-offline/ 

 

BENGELS/VLINDERS/BIJTJES/KIKKERS/REGENBOOG 

Nederlands gebarencentrum: liedjes met gebaren 
https://www.youtube.com/watch?v=pEObMJCzdu8&list=PLIYVHdH33vY0lBO8SVtDrPsxXXbWeTGzb 

Zingen en dansen met Fenna 
https://www.youtube.com/watch?v=zRVRqy2R2sY 
 
Peuter en kleuterliedjes 
https://www.youtube.com/watch?v=fdpHNGoHYCI&list=PLGQyngVkQf_MEVFxpw-n7JnYHbpPDySNr 

Beeldbank schooltv: hier kan je gericht zoeken  
https://schooltv.nl/ 
https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=muziek#%7B%22keyword%22%3A%22muziek%22%2C%22filt
er%22%3A%7B%22agegroups%22%3A%5B%220-
4%22%5D%7D%2C%22offset%22%3A0%2C%22max%22%3A30%2C%22sort%22%3A%7B%22_score%
22%3A%22desc%22%7D%7D 

 

KOMPAS EN DE BRUG 
 
Just dance kids 
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 
 
Vliegerlied 
https://www.youtube.com/watch?v=61Bkeg_fxXA 
 

Beeldbank schooltv: hier kan je gericht zoeken  
https://schooltv.nl/ 

https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=%22muziek%22 



 

 

Zorg goed voor elkaar en geniet van de kleine dingen!  
 

 

Hopelijk tot heel binnenkort. 

Muzikale groetjes Stephanie 


