Muziekimpuls.
Juli 2016 is de aanvraag voor Muziekimpuls gehonoreerd voor basisschool Sprankel. Muziekimplus is
een project van 3 jaar. In die tijd wordt er extra aandacht besteed aan muziek. Die extra aandacht
wordt gesubsidieerd vanuit het Rijk. Bij het project worden we begeleid door het Musiater in
Zevenaar en door Annemarie Oerlemans van Het Element in Zevenaar. Het doel van het project is om
de leerlingen enthousiast te maken voor muziek, zodat ze mogelijk zelf muziek gaan maken. Dit kan
op een instrument, maar ook door te zingen en te bewegen. Bij het project worden de
muziekverenigingen van Aerdt (Eensgezindheid) en Herwen (St. Caecilia) betrokken.
Wat ziet u op school?
Op maandagmiddag wordt er in alle groepen muziekles gegeven. Vanaf oktober t/m half mei krijgen
de leerlingen van groep 3-4 AMV lessen. Dat zijn lessen waarin muzieknoten lezen, ritme, maat en
zang centraal staan. Er wordt geleerd om te spelen op een blokfluit. Groep 5-6 krijgt les op de
saxonette en op slagwerkinstrumenten. Er wordt ook gezongen tijdens de lessen. Voor de lessen in
groep 3 t/m 6 komen leerkrachten van de muziekschool. In groep 1-2 en groep 7-8 wordt ook
muziekles gegeven op de maandagmiddag. De leerlingen van groep 1-2 zijn vooral bezig met liedjes
en kleine slagwerkinstrumenten. Ook worden er luisteroefeningen gedaan en bewogen op muziek.
De leerlingen van groep 7-8 zingen meer Engelstalige liedjes en werken ook met ritme-instrumenten.
De lessen in groep 1-2 en 7-8 worden gegeven door Berry Tank, een muziekdocent, die hoort bij het
team van Sprankel. Meester Berry geeft aan het begin van het einde van het schooljaar in alle
groepen op maandagmiddag les. In de drie jaar van het project is het de bedoeling dat de
leerkrachten voldoende ondersteuning krijgen om zelf de zanglessen te kunnen geven. We volgen
hiervoor de leerlijn van 1-2-3 zing (een digitale muziekmethode). Dus voorlopig zal Sprankel in het
teken staan van MUZIEK!
De afronding van Muziekimpuls.
Aan het einde van het schooljaar wordt het muziekimpuls afgesloten met een concert van de
leerlingen. Bij het concert zijn ook de muziekverenigingen van Aerdt (Eensgezindheid) en Herwen (St.
Caecilia) betrokken. In schooljaar 2016 – 2017 zal op 15 mei het concert gehouden worden.
Hoe verder?
Volgend schooljaar zal op dezelfde manier gewerkt gaan worden. De muzieklessen blijven op de
maandagmiddag. Aan het begin en aan van het einde van het schooljaar geeft meester Berry in alle
groepen les. Van oktober tot half mei worden er weer lessen in groep 3 t/m 6 verzorgd door
muziekdocenten van de muziekschool. Er wordt rekening gehouden met de lessen, die dit jaar
gegeven zijn, zodat de leerlingen ook echt plezier blijven houden in muziek. In groep 1-2 en 7-8 wordt
in die periode les gegeven door meester Berry. De begeleiding van de leerkrachten wordt verder
vorm gegeven. Ook zal er weer afgesloten worden met een concert, waar de muziekverenigingen
van Aerdt en Herwen bij betrokken zijn.

