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Toen liet iemand zich ontvallen: “Maar we hebben nog helemaal
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Alles uitproberen, wat
voor geluid maakt het?
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Onderzoeken
Kijken naar vormen en verbanden leggen: Voordat ze geluiden mochten raden, heeft de klas het nog gehad
over de vormen van de spullen die op de grond lagen, wat je ermee kon doen, of iets hard of zacht klonk,
snel of langzaam en hoog of laag. Bij de xylofoon kwamen ze tot de ontdekking dat een langer staafje en
lager geluid geeft dan een korter staafje (!). Verwacht niet dat de meeste kinderen deze verbanden lang
onthouden, doel is een onderzoekende houding te stimuleren.

Een tik tegen een breinaald
op een tafel geeft een leuk
geluid

Hoe klinken echte instrumenten?

Over de rand van een glas wrijven met je
vinger, klinkt ook interessant!

Het klassenorkest

Van elkaar leren
Het eigen instrument van
thuis was een startpunt voor
het leerproces over andere
muziekinstrumenten. Doordat
kinderen vanuit huis ervaring
hebben met een instrument, leren ze van elkaar als
de leerkracht vragen stelt.
“Hoe werkt een trompet?”
Siebe: “je moet erop blazen
en dan op de knopjes
drukken”. Volgens Tijl op
maar één knopje tegelijk en
de meester moest wel aan de
andere kant blazen hoor! Lise
doet voor hoe de meester zijn
lippen moest tuiten om goed
te kunnen blazen…
Samen kwamen kinderen tot
de oplossing… Eindelijk kwam
er geluid uit en het klonk inderdaad HARD!

Ontwerpen
De groep 2 kinderen ontwerpen
eigen instrumenten!

Wat heb je nodig om jouw
instrument te maken?

* Wil je een blaas-, snaar- of
slaginstrument?
* Aan welke eisen en wensen
moet het voldoen?
* Welke materialen heb je nodig?
—> De Grote Boodschappenlijst

Ouders worden betrokken bij het verzamelen van geschikte materialen om de wensen van de kinderen te kunnen uitvoeren. De
Grote Boodschappenlijst zorgt ervoor dat ouders en kinderen
samen nadenken over de benodigde materialen. Na de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van alles mee: kromme buizen
voor de saxofoon, elastieken voor de viool enzovoorts…

Maken
Ter voorbereiding op het maken van de eigen instrumenten, gaan de kinderen producten slopen: in tweetallen mochten kleuters met zelf meegebracht gereedschap en kindergereedschap allerlei apparaten slopen.
Ze ontdekken hoeveel bijzonders er in een apparaat zit, en dat het uit allerlei onderdelen bestaat. Bij een
muziekinstrument is dat ook het geval. De kinderen vonden dit demonteren geweldig om te doen!

Welke materialen hebben we nodig?

Hoe zag mijn ontwerp er ook
al weer uit?

Eerst tekenen waar de
gaatjes moeten komen.

Natuurlijk wordt
alles meteen
uitgeprobeerd!

Evalueren
Is het geworden zoals je wilde?
Werkt het instrument?
Zo niet, wat moet je
veranderen?

Bekijk het filmpje van
dit project op:
www.youtube.com/user/
wetenschapskpdelft

Tips van de leerkracht uit dit project:
Succesfactoren:
 Communicatie intern en extern: na iedere themales werd een digitale nieuwsbrief gemaakt over die les
voor ouders en collega’s. Ook kregen de kinderen regelmatig ‘huiswerk’ mee (bijv. zoeken naar dingen
die geluid maken, meenemen muziekinstrumenten)
 Gevolg van deze goede communicatie was een enorme ouderbetrokkenheid bij het project. Ook thuis
werd actief geleerd en samen gezocht naar materialen.
 Betrokkenheid directie, zodat er tijd en ruimte in het curriculum was voor het project
 Terugkijken naar eigen ontwerptekening (hoe wilde ik het eigenlijk?)
 Evalueren en kijken of het werkt zoals je vooraf had bedacht is een feest
Leerpunten:
 Niets voorkauwen en geen pasklare voorbeelden geven: dit blokkeert het vrije denken (de aandacht gaat
naar deze voorbeelden, niet naar eigen ideeën)
 Keuzemogelijkheden voor de kinderen meer afbakenen; dit maakt het verloop praktisch haalbaarder.
(Ofwel: ambities temperen, een werkende saxofoon maken is misschien iets te lastig)
 Het daadwerkelijk maken van de eigen ontwerpen kost veel tijd en begeleiding
Opvallend:

Eerst doen, dan denken; eerst zien, dan geloven

Onbegrensde ideeënvoorraad van de kinderen

Demonteren vonden de kinderen geweldig
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