
Laat je school zingen!
“We wisten niet dat muziek zo 
leuk kon zijn. Iedereen kan het! 

Kinderen én leerkrachten 
zijn enthousiast. 

Het geeft ons energie!”

Liedjes en lesmateriaal 
op het digibord

Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten Muzikale digitale leeromgeving

Zang energizer

Voor groep 1 t/m 8

Mét o.a. boomwhacker meespeelvideo’s

www.123ZING.nl



www.123zing.nl  
info@123zing.nl 
0348-727040

Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

Muzikale digitale leeromgeving

Zanginspiratie voor het hele team:
• Opstartworkshop (1 uur)  €250 (incl. 2 mnd abonnement)
• Teamtraining (2,5 uur)  €495 (< 10 pers) 
      €595 (11-20 pers) 
      €695 (21-30 pers) (incl. 3 mnd abonnement)
• APK workshop (1 uur)  €375  (hele team)

Extra deskundigheidsbevordering voor individuele leerkrachten:
•	 Certificaat	(2	dagen)	 	 €300
• Opfrisdag (1 dag)   €150

Meester Richard: “De Teamtraining was meteen een heerlijke 
inspirerende activiteit voor ons team tijdens de studiedag! De 
leerkrachten zien het geven van muziek nu veel positiever in en 
hebben zin om ermee aan de slag te gaan.”

Juf Tiny: “We beginnen soms een teamvergadering met het 
zingen van een 123ZING lied dat past bij het thema waar we over 
werken en we zien nu dat er meer in de klassen gezongen gaat 
worden. De aanhouder wint! 

Cultuureducatie met Kwaliteit
i.s.m. culturele instellingen:

123ZING co-trainers opleiding voor 
zang- en muziekdocenten.

Informeer naar de mogelijkheden voor 
een CMK traject op maat.

Vraag een gratis 
proefabonnement 
van 2 maanden

Weinig voorbereiding.
Makkelijk toegankelijk via digibord.

Ouders en kinderen zingen 
thuis verder via kidspagina.

• Eigentijds liedrepertoire.
• Voor groep 1 t/m 8.
• Meezingvideo’s met en zonder zang.
• Online zanglessen.
•  Meespeelvideo’s boomwhackers en ritme 

instrumenten.
• Praktische lessuggesties en werkbladen.
• Veel schoolbrede thema’s.
• Reken- en taalliedjes.

Elisa, 9 jaar: “Nu zingt ineens iedereen mee in de klas! En de meester 
ook! Thuis ga ik vaak nog even naar de kidspagina.”
 
Juf Caroline: “Werken met 123ZING is altijd een feest! Leuke 
aanstekelijke liedjes, mooie en eenvoudige vormgeving van de digitale 
lesomgeving. Het spreekt de kinderen direct aan en ook de lessen erbij 
zijn een mooie aanvulling.”

Pieter Jan den Hartigh, ToBe cultuurcentrum, Dordrecht: 
“123ZING is een belangrijk onderdeel van ons traject Cultuureducatie 
met Kwaliteit. De liedjes van 123ZING spelen fantastisch in op 
allerlei thema’s die actueel zijn  in het onderwijs.  Daarnaast denkt 
en werkt  het team van 123ZING enorm mee om de koppeling naar 
instrumentengebruik in de klas mogelijk te maken.”

€1,50
per leerling


