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Aan:    Groepsleerkrachten werkzaam in de gemeente Sint-Michielsgestel, Vught, Boxtel  
Betreft:  Informatie inspiratiebijeenkomst Zing’es  
 

Beste groepsleerkrachten, 
 
Welk lied weet jou iedere keer weer te raken?  
Met welk lied zing jij het hardst mee?  
Kun jij je nog herinneren hoe je het vond om als kind te zingen?  
 
Zingen is leuk, én belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Met zingen ontwikkelen zij niet alleen 
muzikale vaardigheden, maar ook vaardigheden als taalontwikkeling, concentratie, samenwerken en leren 
luisteren naar elkaar en naar jezelf. Het is een doe-activiteit, waaraan de hele klas plezier beleeft en het 
draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid.  
 
Het is gebleken dat veel leerkrachten een drempel ervaren als het gaat om zingen in de klas. Want hoe 
gebruik je eigenlijk zelf je zangstem? Waar vind je nieuw repertoire? Hoe doe je dat, een nieuw lied 
instuderen met de klas? Hoe werk je aan de houding van de leerlingen tijdens het zingen, etc. 
Het LKCA heeft ter ondersteuning aan groepsleerkrachten bij het zingen in de klas, de handleiding Zing’es 
ontwikkeld. 
 
Handleiding Zing’es  
Het LKCA ontwikkelde de handleiding Zing’es om leerkrachten in het basisonderwijs meer tools aan te 
reiken en om ze te motiveren structureel (meer) aandacht te geven aan zingen. De handleiding biedt 
doorkijkjes in de vorm van korte video’s, perspectieven en inhoudelijke achtergrondinformatie. De 
handleiding Zing’es is geen aparte muziekmethode maar een ondersteunende aanvulling op alle bestaande 
methodes. 
 
Om zelfstandig met deze handleiding aan het werk te kunnen gaan is er een training ontwikkeld. 
Tijdens de training zal de handleiding Zing’es worden ingezet als bron van informatie en als naslagwerk 
voor de leerkrachten. De training is ontwikkeld door KunstLoc en LKCA, in samenwerking met Plaza Cultura 
en CultuurBox. 
 
Zing’es inspiratie bijeenkomst 
We nodigen je uit voor de Zing’es Inspiratie Bijeenkomst op 30 januari 2019.  
Tijdens deze bijeenkomst ervaar je handige tips & tricks die je meteen kunt inzetten in je lespraktijk. We 
zullen in grotere en kleinere groepen liedjes en speelse muzikale werkvormen uitvoeren zodat je het plezier 
en de mogelijkheden van het zingen zelf ervaart! 
 



                     
    
 
 
Voor de deelnemers aan de inspiratie bijeenkomst die zich graag verder willen ontwikkelen op het gebied 
van Zingen in de klas, is er een verdiepingstraject ontwikkeld. Tijdens de inspiratiebijeenkomst ontvangt u 
nadere informatie over de mogelijkheden, doelstellingen en kosten van dit traject.  
 
 
Datum Inspiratiebijeenkomst 
30 januari 2019 
 
Tijd 
15:00-17:00 uur 
 
Locatie 
Op een school in de gemeente Vught, Sint-Michielsgestel of Boxtel, daar waar de meeste deelnemers 
vandaag komen. 
 
Kosten 
De inspiratiebijeenkomst is gratis bij te wonen voor leerkrachten van basisscholen uit Vught, Boxtel, Sint-
Michielsgestel van DCL scholen en niet DCL scholen. 
 
Uitvoering 
Nadine Strang zal deze inspiratie bijeenkomst leiden. Zij is zangeres, theatermaker en trainer bij Kobranie. 
Kobranie is een muzikantencollectief dat educatieve projecten op scholen verzorgd en teamtrainingen 
geeft, waarbij het ontwikkelen van muzikaal leiderschap en het stimuleren van de persoonlijke en creatieve 
ontwikkeling centraal staat. 

 
Aanmelden 
Dan kan door vóór 20 december 2018 een mailtje te sturen naar: info@plazacultura.nl  
 
 
Wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met: 

 
Kristel van Lieshout van Plaza Cultura 
info@plazacultura.nl 
T: 06-17477958 
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