
MUZISCHE VORMING
BELEVINGSDAGEN

Kom en geraak geïnspireerd door onze professionals. 
Je ontdekt op een praktijkgerichte manier doorheen
de dag alle domeinen van de muzische ontwikkeling.
Schrijf  je in op één van onze muzische belevingsdagen!

BEELD

DRAMA

DANS

MUZIEK

ROEL.AERTS@KATHOLIEKONDERWIJS.VLAANDEREN

09/O5 HASSELT
DOd
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
Start 8u30 - Einde 15u45

11/05

WANNEER

INSCHRIJVEN

BRUGGE
d’ Abdij
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge-Assebroek
Start 8u30 - Einde 15u45

K leuters  en 1ste graad
Harlinde Keymolen

Is  dans niet echt jouw ding? Word je
onzeker van het idee dat j i j  jouw klas
aan het dansen dient te brengen?
Laat ons samen onderzoeken, spelen en
bewegen en ik beloof je dat het heel wat
helderder wordt!

2de en 3de graad
Maud Tielemans

In deze sessie gaan we samen aan de slag
met dans(expressie).  Vanuit concrete en
procesgerichte lesvoorbeelden, krijg je
tips en tricks mee voor in de klas .

K leuters  en 1ste graad
Inge Vanhoof

Een blik op kunst,  hoe pak je dit
muzisch aan en krijg je open op-
drachten? Je krijgt 3 materialen
aangereikt die je steeds in je klas
hebt l iggen. We bekijken deze door
een andere bril,  een andere manier 
van werken.

2de en 3de graad
Mitz y Van den Eynde

Je leer t in deze speelse les de creativiteit
uit je doelpubliek te laten komen.
Je leer t ook het ar tistiek denken meer te
integreren in je lessen, door een connectie
te leggen met het werk van beeldend 
kunstenaars.

K leuters  en 1ste graad
S teef Coorevits

Muziek is kunst!  Je kan muziek
op heel veel manieren beleven en er varen.
Ieder op zijn manier,  ieder met zijn
mogelijkheden. Je zal zien, we �uiten
straks het leven tegemoet.

2de en 3de graad
Jan O tten

Deze navorming geeft je inzicht in hoe
we vanuit de principes van het coöperatief
leren, de klas als een boomwhackerorkest 
beschouwen en collectief gaan musiceren
vanuit de muzikale componenten:
ritme, harmonie en melodie.
Iedereen ‘aan de slag’!

K leuters  en 1ste graad
Frederik de S chepper

Drama met peuters en kleuters is  op zoek gaan 
naar de speelvogel in jezelf.  Spelen en mee-
spelen vanuit de fantasie en beleving van het
kind.

2de en 3de graad
Yves Bondue

Maak kennis met bruikbare werkvormen
rond drama, rollenspel en inleving. Gepresen-
teerd en gedi�erentieerd per leeftijdsgroep in
de lagere school en gekaderd binnen ZILL.
Zowel fysieke als verbale technieken binnen
dramatisch spel,  als de combinatie van beide.
Raakpunten met bewegingsexpressie,  dans
en creatief spreken/schrijven.

Scan onderstaande QR-code en schrijf  je in!

https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4053233
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