Muziek op ICBS De Vredeburg
Ieder kind is muzikaal, ook al heeft de één meer muzikaal talent dan de ander.
Muziekonderwijs heeft veel invloed op de cognitieve, sociaal emotionele en creatieve
ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het belangrijk om het in een doorgaande leerlijn aan
te bieden door een vakleraar of een gespecialiseerde leraar. In 2018 heeft De Vredeburg de
muziekimpuls gekregen. Hierdoor komen wij in aanmerking voor subsidie om meer muziek
in de school te verzorgen.

Muzieklessen:
De muzieklessen op ICBS De Vredeburg worden om de week in alle groepen verzorgd door
een muziekdocent. De lessen worden voor een groot deel gegeven met de methode 123
Zing. In de week dat de muziekdocent geen les geeft, doen de leerkrachten dat zelf. De
methode voor muziek wordt door alle leerkrachten gebruikt en hiervoor heeft het team een
training gevolgd. Deze training wordt eens per jaar opgefrist
De groepen 5 krijgen na de meivakantie blokfluitlessen. Na de kerstvakantie krijgen ze hun
(leen)blokfluit mee naar huis.
Muziekpresentatie/schoolkoor:
Eind juni is er een muzikale presentatie voor de hele school. Die wordt in twee groepen
gedaan. Kinderen met een muzikaal (talent) mogen zich opgeven. Daarnaast treedt het
schoolkoor op en de kinderen van de groepen 5 met hun blokfluit.
Activiteiten in en buiten de school:
In samenwerking met Pier K kunnen kinderen zich opgeven op school voor keyboard- of
gitaarlessen. De instrumenten zijn op school aanwezig. De lessen zijn na schooltijd.
Kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden gevraagd middels een brief of ze deel willen
nemen aan het schoolkoor. Zij treden dan in december op bij GIG (Pier K/ De Meerse).
Hiervoor wordt ongeveer 8 keer na schooltijd geoefend.
Om het jaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 8 op bezoek bij het Concertgebouw van
Amsterdam, en volgen de kinderen lessen die voorafgaan aan het bezoek.

