
POP IN SCHOOL 

Muziekproject voor de bovenbouw 

Doel: kennismaken met muziek en het spelen in een band 

Korte inhoud: Leerlingen van de bovenbouw maken in een reeks van 11 lessen kennis met muziek. Er worden 2 popsongs 

geselecteerd die worden ingestudeerd met de kinderen. In de eerste les presenteren de studenten zich met een optreden van 

hun band. Ze geven daarna 2 oriëntatielessen waarbij de kinderen kennis maken met de verschillende instrumenten. De 

instrumenten zijn: zang/vocals, drums/slagwerk, gitaar, basgitaar, keyboard/toetsen. Na deze lessen kiezen de kinderen een 

instrument. De daarop volgende 6 lessen gaan de kinderen bezig met hun instrument en studeren ze beide liedjes in. De laatste 

2 keren worden besteed aan de presentatie. Tot slot is er een klein popconcert. 

Iedere school krijgt voor de hele periode de volgende instrumenten:  

1 drumstel, 5 djembe’s, 5 keyboards, 6 gitaren, 3 basgitaren 

Data:  

1e les= start; optreden van de band! 

2e les= 1e oriëntatieles  

3e les= 2e oriëntatieles 

4e t/m 9e les= les in keuzegroepen 

10e en 11e les= (werken aan) presentatie 

 

In een periode van 11 weken maakt een bovenbouwklas kennis met het spelen in een band. Ze leren zingen en 

spelen op drums/slagwerk, keyboard, gitaar of bas. Er worden in 11 lessen (op vrijdag), 2 popsongs aangeleerd 

door studenten van D’Drive, met aan het eind een klein popconcert. 

Leerlingen van de bovenbouw maken in een reeks van 11 lessen kennis met muziek. Er worden 2 popsongs geselecteerd die worden 

ingestudeerd met de kinderen. In de eerste les presenteren de studenten zich met een optreden van hun band. Ze geven daarna 2 

oriëntatielessen waarbij de kinderen in een circuitvorm kort kennis maken met de verschillende instrumenten.  

 

De instrumenten zijn: zang/vocals, drums/slagwerk, gitaar, basgitaar, keyboard/toetsen. Aan het eind van de derde les kiezen de kinderen 

een instrument. De daarop volgende 6 lessen gaan de kinderen bezig met hun instrument en studeren ze beide liedjes in. De laatste 2 

keren worden besteed aan de presentatie. Tot slot is er een klein popconcert waarbij ouders en overige leerlingen kunnen komen kijken en 

er afscheid genomen wordt van de studenten.  

 

Iedere school krijgt voor de hele periode de volgende instrumenten: 1 drumstel, 5 djembe?s/cajons, 5 keyboards, 6 gitaren, 3 basgitaren 

plus versterkers. Deze instrumenten mogen buiten de lessen om niet gebruikt worden en moeten veilig opgeborgen kunnen worden. 

Tijdens de lessen wordt de groep opgedeeld in kleinere groepen die los van elkaar moeten kunnen repeteren. Dat vraagt logistiek wel wat 

van de school! 

 

drum: graag op een plek niet te ver van de berging, maar ook in een ruimte waar ze andere klassen niet teveel storen. 

 

basgitaar: is een kleine groep en zou mogelijk in een IB-ruimte kunnen; er is wel een haspel of verlengsnoer nodig (voor alle versterkers). 

zang: het liefst in een klaslokaal met digibord; het eigen lokaal is logisch. 

 

gitaar: er zijn krukjes (stoelen zonder leuningen) nodig... een speellokaal of kleuterlokaal kan geschikt zijn. 

keyboard: het is fijn als er minstens 5 (lege) tafels zijn waar de kinderen aan kunnen zitten/staan, in een personeelsruimte of 

handenarbeidlokaal bijvoorbeeld, ook hier is een verlengsnoer of haspel nodig. 

 

LET OP: Als het vrijmaken van voldoende oefenruimte een probleem is dan adviseren we dringend géén aanvraag te doen! 

 

Op het keuzeformulier kunt u aangeven dat u belangstelling heeft voor dit project. Uw aanvraag is pas compleet als ook het 

opgaveformulier (tevens te beschouwen als overeenkomst) op deze website uitgeprint, ingevuld en ondertekend bij Kunstkade is 

ingeleverd. Dat kan via de cultuurcoach van de school of (gescand) naar de coördinator muziek heleen.vandenbroek@kunstkade.nl. 

Wat de leerkracht moet weten voor het bezoek 

We werken in dit project samen met studenten van D'Drive en onze ervaringen zijn heel wisselend. Het kan een fantastisch project zijn! 
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Maar het vraagt veel van de school, de studenten, D'Drive en Kunstkade. De cultuurcoach van de school is nauw betrokken en wordt waar 

mogelijk bij de lessen ingezet als studentbegeleider en is dan contactpersoon tussen school en de coördinator muziek. Waar dat niet 

mogelijk is komt de coördinator zelf. Het is een intensieve periode die voor sommige kinderen heel waardevol kan zijn, omdat ze 

ontdekken dat ze graag een instrument willen leren bespelen. Maar ook als dat niet gebeurd is het heel mooi om te zien wat er tot stand 

komt in een klas.We streven ernaar om de eerste 11 weken voor de kerstvakantie in te plannen; een tweede periode valt dan tussen de 

kerst en de zomervakantie.  

Voor de ouders 

Kennismaken met de instrumenten van een popband! Veel ouders geven aan bij de eindpresentatie dat zij in hun jeugd ook wel 

zoiets hadden willen meemaken. Het kan een opstap zijn naar meer, maar het hoeft niet. Ook als het blijft bij deelname aan dit 

project is het voor veel kinderen een fantastische ervaring! Mocht uw kind wel graag op muziekles gaan na dit project, maar heeft u 

hulp nodig bij het vinden van een docent en/of financiële middelen,  neem dan contact op met de cultuurcoach van de school of 

met de coördinator muziek van Kunstkade: heleen.vandenbroek@kunstkade.nl 
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