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Zingen  

Muzikale Ontwikkeling  

Presentatie  

Je stem ontdekken 

Mooi zingen is al jong te leren. Je kunt met je stem veel meer dan je zelf weet. Bij de 

Koorschool kun je dit samen ontdekken.  

Plezier en leren zingen  

Op de Koorschool leer je je stem op een natuurlijke wijze te gebruiken en ontwikkel je 

het muzikaal gehoor, geheugen en voorstellingsvermogen. Veel aandacht wordt 

gegeven aan samen zingen, goed naar elkaar luisteren en muzikale zelfstandigheid. 

In de lessen gaat het om plezier en tegelijk een zo hoog mogelijke kwaliteit van 

zingen. Tijdens de theorieles leer je alles over het notenschrift en leer je stapsgewijs 

van blad te zingen.  

Leeftijd en niveau  

Er zijn drie verschillende niveaugroepen;  

• Koorklas 1 (groep 3,4),  

• Koorklas 2 (groep 5,6)  

• Brugkoor (groep 7,8)  

Wat leren kinderen op de Koorschool Arnhem?  

Het doel van de Koorschool Arnhem is om met veel enthousiasme en inzet kinderen 

tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van zingen te brengen en hen daarbij veel plezier 

te laten beleven.  

Kinderen worden op speelse wijze meegenomen in dit leerproces. Met professionele 

hulp steeds een nieuwe stap zetten in hun ontwikkeling. Talent en mogelijkheden van 

het kind zijn uitgangspunt bij de werkwijze. Er wordt gebruikt gemaakt van goed 

educatief materiaal dat betekenisvol is voor kinderen en aansluit bij hun 

belevingswereld. De kinderen ontwikkelen zich in: 

  

√ goed stemgebruik  

√ ontwikkeling muzikaal gehoor  

√ canons  

√ één- en meerstemmig zingen  

√ samen één koor vormen  

√ emoties weergeven in muziek  

√ muziek weergeven in beweging  

√ kennis en uitspraak van andere talen  

√ podiumpresentatie  

√ noten lezen, melodie en ritme  

√ van blad zingen met de Nachtegaal methode  

√ educatief repertoire voor kinderen in diverse 

   stijlen en talen  

 

ZINGEN IS LEUK!  

GOED ZINGEN IS LEUKER!  

SAMEN GOED ZINGEN IS HET LEUKST!  

De koorschool indeling:  

Koorklas 1 is voor kinderen uit groep 3 

en 4, die voor het eerste de koorschool 

bezoeken. Na enkele maanden begint 

groep 3 ook met theorie.  

 

Koorklas 2 is in principe voor kinderen 

uit groep 5 en 6. Afhankelijk van de 

muzikale ontwikkeling en vorderingen 

bepaalt de dirigent de indeling. 

Koorklas 2 heeft een half uur theorie en 

een half uur zang. 

 

Brugkoor is voor groep 7 en 8. Het 

brugkoor repeteert ook op de 

woensdagmiddag. Zij hebben een half 

uur theorie vanuit de methode 

Nachtegaal en hebben daarna een uur 

zang, meestal deels samen met 

koorklas 2. Het accent ligt hier op 

liederen in allerlei talen, canons en 

meerstemmige liederen.  

De kinderen gebruiken de notatie om 

liederen te leren en kunnen al redelijk 

van een partituur lezen. 

Jeugdkoor is op dit moment (leeftijd 

Voortgezet Onderwijs) even in ruste, 

maar bij genoeg aanmeldingen kan ook 

dit koor weer worden opgestart. 

Repetitiedagen, -tijden en locaties  

Voor koorklas 1 en 2 en het brugkoor:  

Iedere woensdagmiddag in de 

Parcival-school, Zwanebloemlaan 4 te 

Arnhem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe bereikt u de Koorschool Arnhem?  

 

Voor meer informatie kijk je op 

www.koorschoolarnhem.nl  

 

U kunt op de volgende manieren 

contact met ons opnemen:  

 

026-3891375 (artistiek leider)  

 

info@koorschoolarnhem.nl  
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