
Leren door zelf te doen
 

Meer muziek in de klas en op school.

Train uw team 

advies: 3-5 uur per seizoen

Neem voor een afspraak contact op met
info@mecmuziek.nl  06-46033925

Cindy van Dongen

Trainingen 2020 2021



1DE MEC MANIER

LEREN  DOOR  ZELF  TE  ERVAREN ,  

ACTIEF  SAMEN  DOEN

Muziek in de klas is van groot belang voor de ontwikkeling van

kinderen. Daar is iedereen tegenwoordig wel van overtuigd. 

 Toch blijft muziek vaak een ondergeschoven kindje blijft. 

 

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Veel docenten voelen

zich onzeker of vinden dat ze niet muzikaal zijn.

Laagdrempelige methodes helpen  hier overheen te stappen. 

Wij komen deze graag demonstreren en implementeren.

Ook andere vaardigheden als zelf een instrument spelen,

zingen en zelf lesmateriaal ontwikkelen, willen die wij u graag

aanleren.

 

Muziekles geven heeft vele kanten.  In meerdere trainingen

gaan we met divers materiaal op meerdere gebieden de diepte

in. Alle domeinen komen aan bod. Spelen, zingen, luisteren,

bewegen en noteren. Zo leer je steeds beter muziekles geven

door je instrumentarium aan vaardigheden uit te breiden. 

 

Wij maken graag een afspraak voor een trainingspakket op

maat voor uw team.

info@mecmuziek.nl  06-46033925
Cindy van Dongen



2CURSUS GITAAR/ KEYBOARD 
IN DE KLAS

ZELF  BEGELEIDEN

Het is leuk om met een orkestband of filmpje mee te zingen.

Maar zingen wordt pas echt goed geleerd als je zelf begeleid op

gitaar of keyboard. Wij bieden een cursus van 8 lessen om de

eerste basis te leren aan. Ook heel goed voor de teambuilding.

Er worden akkoorden geleerd om zelf meteen in de klas te

spelen en te zingen. Praktijkgerichte basislessen inclusief

materiaal.

info@mecmuziek.nl  06-46033925
Cindy van Dongen

3CURSUS ZINGEN 
IN DE KLAS

STEMONTWIKKELING   VOOR  IEDEREEN

In deze cursus behandelen we de vele gebruiksmogelijkheden

van de stem. Je stem kun je trainen door te zingen.

Dit kun je inzetten voor je eigen stemontwikkeling, maar ook om

meer te zingen in de klas. Met stemoefeningen en

zangoefeningen gaan we in deze cursus aan de slag. 

Samen zingen en meerstemmig zingen. De vorderingen en vraag

van de cursisten wordt meegenomen in de cursus.



4MUZIEK OP HET RAPPORT

EVALUEREN  EN  REGISTREREN

In deze training gaan we in op het evalueren van de muzikale vaardigheden

van de leerlingen. Hoe beoordeel je muzikale vorderingen en

vaardigheden?  Je kunt er als school voor kiezen dit technisch te

beoordelen, maar je kunt ook waarnemingen op het gebied van beleven en

inzet vastleggen.  Wij hebben hiervoor een eenvoudig en laagdrempelig

systeem voor ontwikkeld. Dat systeem is aan te passen naar de visie van de

school. Het is een format dat nader kan worden ingevuld. Er zijn 2

formulieren ontwikkeld. Een registratie vooraf, om bij te houden wat de

kinderen meemaken en welke doelstellingen worden aangereikt. En

daarnaast een observatie voor in de les.

wij nemen u mee in het proces om dit te implementeren in de school en

uiteindelijk een doordachte rapportage te kunnen maken.

info@mecmuziek.nl  06-46033925
Cindy van Dongen


