
 
 

 

 
The Voice of Aslan | 10 jaar en ouder 
Voor kinderen en jongeren met veel talent en motivatie is er de talentgroep zang 

The Voice of Aslan. Samen met de andere leerlingen zingen we leuke en 
serieuze nummers. Solo en meerstemmig. Ook van bladlezen komt aan bod. 

Liederen vanuit de hele wereld komen aan bod.  
 
Doelen voor januari t/m december 2016 

• leerlingen doen kennis op van zangtechniek  
• leerlingen kunnen samen zingen en kunnen luisteren naar elkaar 

• leerlingen ontwikkelen waardering voor jazz, pop, klassiek, musical en 
wereldmuziek 
• leerlingen leren van blad zingen  

• leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering om te gaan 
met de eigen mogelijkheden en grenzen 

• leerlingen ontwikkelen creatieve, sociale, motorische en expressieve 
vaardigheden 
• leerlingen werken toe naar een uitvoering 

• Start 2/ 3 stemmigheid d.m.v. canon zingen? 
• Solo zang naast samenzang? ( verschil groep 1 en 2 ) 

 
Theorie o.a.: 
• Notatie 

• De notenwaarden en de rusttekens 
• Maat en ritme 

• Maatsoorten 
• Rusttekens in maatsoorten 

• Een stip (of 2 stippen) achter de noot, de fermate en de overbindingsboog 
• Dynamiek 
• Tempo 

• Herhalings- en verwijzingstekens 
 

The Voice 2 | 5 - 10 jaar 
 
Doelen voor januari t/m december 2016 

 
• leerlingen hebben kennis van zangtechniek 

• leerlingen kunnen samen zingen en kunnen luisteren naar elkaar 
• leerlingen zingen jazz, pop, klassiek, musical en wereldmuziek 
• leerlingen kunnen van blad tweestemmig zingen  

• leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering om te gaan 
met de eigen mogelijkheden en grenzen 

• leerlingen ontwikkelen creatieve, sociale, motorische en expressieve 
vaardigheden 
• leerlingen werken toe naar een uitvoering 



 

Theorie o.a.: 
• Notatie en toonstelsel 

• De notenwaarden en de rusttekens 
• Maat en ritme 
• Maatsoorten 

• Rusttekens in maatsoorten 
• Een stip (of 2 stippen) achter de noot, de fermate en de overbindingsboog 

• Dynamiek 
• Articulatie 
• Tempo 

• Herhalings- en verwijzingstekens 
• De instrumenten 

 


