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AnnA ...

... is een nieuwe methode voor MCV én GroepsMusiceren. 

Centraal staan het verwerven van de basiscompetenties voor de tweede graad van het do-
mein muziek van het deeltijds kunstonderwijs.

... wil kinderen, jongeren en volwassenen stapsgewijs leiden in het ontdekken van mu-
zikale kennis en begeleiden in het ontwikkelen van muzikale vaardigheden. 

AnnA is geschikt voor de leeftijd van 8 tot 99 jaar.

... is opgedeeld in twee boeken:

 q een leerwerkboek voor de beginnnende leerling-muzikant waar veel aandacht 
wordt geschonken aan het eigen maken van het ‘muzikale kunnen’ in een gestructureerde, 
pedagogische context en dit met de focus op een toenemende muzikale zelfstandigheid van 
de leerling. 

 q een begeleidingsboek voor de leerkracht met uitgeschreven oefeningen, op-
lossingen van puzzels en raadsels, akkoordsymbolen bij melodieën, de partituur van de 
miniaturen. 
Bij het begeleidingsboek horen audiobestanden van de miniaturen. Deze audiobestanden 
zijn geen opnames en alleen maar indicatief bedoeld.

... wil een leidraad bij het pedagogisch proces zijn waarbij de leerkracht de vrijheid 
geniet te putten uit het aangeboden materiaal en dit te verwerken naar persoonlijk inzicht 
en overtuiging.sa
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AnnA ...

... bestaat uit dertien hoofdstukken. In elk hoofdstuk, met uitzondering van het laatste, 
staat een muzikaal miniatuur centraal onder de titel Samen musiceren. 

Stapsgewijs wordt er in de twaalf eerste hoofdstukken nieuw materiaal aangebracht dat 
in de muzikale miniaturen wordt verwerkt. Deze miniaturen vormen voor de leerlingen de 
bekroning van de geleverde inspanningen: als een ensemble verklanken zij samen hun ver-
worven muzikale vaardigheden. De miniaturen zijn zo opgebouwd dat steeds alle leerlingen 
kunnen deelnemen aan de uitvoering ervan: ofwel door het bespelen van een instrument 
ofwel door deel uit te maken van de zangpartij (stem).

Samen musiceren ... 
  ... motiveert leerlingen om sneller moeilijkheden te overwinnen.
  ... stimuleert zelfstandigheid.
  ... verhoogt het plezier in musiceren.

De muzikale miniaturen worden in het leerwerkboek gepresenteerd in partituurvorm waar-
door voor de leerlingen, van bij aanvang, het accent ligt op samen muziek maken: uitvoe-
ren én luisteren.
Aangezien voor beginners het lezen van een partituur niet eenvoudig is, wordt de herken-
baarheid van de partijen vergroot door alle partijen in een eigen kleur weer te geven en 
aan het begin van elk systeem de naam van de partij te vervangen door een icoon. Tot slot 
wordt in het leerwerkboek de pianopartij niet afgedrukt om het notenbeeld niet nodeloos 
complex te maken.

Fiche
In het begeleidingsboek is aan elk hoofdtsuk een fiche gekoppeld. Deze fiche geeft ener-
zijds een overzicht van het nieuwe lesmateriaal en vermeldt anderzijds basisinformatie 
over de miniaturen.

De weg ernaartoe
In De weg ernaartoe wordt de basis gelegd om de miniaturen te kunnen uitvoeren: vroe-
ger aangebracht materiaal wordt verder geoefend en nieuw materiaal wordt aangereikt. 
Er zijn ritme-, lees-, intonatie- en zangoefeningen. Deze laatste zijn dikwijls gebaseerd 
op kinderliedjes of bekende melodieën zodat leerlingen sneller en blijvend de link kunnen 
leggen tussen noot en bijpassende toon. In het begeleidingsboek zijn de zangoegfeningen 
voorzien van akkoordsymbolen.

Wat hoor ik? - Wat ken ik?
Onder deze titels worden, op speelse wijze, gehoor- en theorieoefeningen aangeboden.

In een notendop
Het leerwerkboek sluit af met In een notendop waar een beknopte, overzichtelijke samen-
vatting van de theorie te vinden is.

Diane Reynders
Walter Schraeyen
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6 Fiche

Samen uit, samen thuis
Fiche

solsleutel

do groot
4/4

sol - mi

hele rust
kwartnoot
kwartrust
twee achtste noten

andante
forte
piano

multirust
dubbele maatstreep

solsleutel
ritme-sleutel

4/4

sol - mi
hele noot
hele rust
kwartnoot
kwartrust
twee achtste noten

andante
forte 
piano
ademhalingsteken
multirust
dubbele maatstreep

Sleutel

Toonaard
Maatsoort

Noten

Ritme

Benamingen

Tekens

ritme-sleutel

4/4

la - sol - mi

halve rust

solsleutel
ritme-sleutel

4/4

la - sol - mi
halve noot
halve rust

sopraan
metronoom

Sleutel

Toonaard
Maatsoort

Noten
Ritme

Benamingen
Tekens
Informatie

De weg ernaartoe Samen musiceren

opname 1
speeltijd 1’12” 

opname 2
speeltijd 1’08” 

De weg ernaartoe

Na-apen
Fiche

Samen musiceren
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26 In dromenland - Samen musiceren

Samen musiceren
In dromenland

Partituur
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50 Si - De weg ernaartoe

Ik kan noten lezen Leerwerkboek p 58 en 59 - nr 1 tot 4

Ik zing melodietjes Leerwerkboek p 59 - nr 5 tot 7

Weetje Leerwerkboek p 60

Ik speel met ritme Leerwerkboek p 60 - nr 8 en 9

5

6

7

Si
De weg ernaartoe

Wat ontdek ik? Leerwerkboek p 58
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57Lego - De weg ernaartoe

Wat ontdek ik? Leerwerkboek p 66

Ik kan noten lezen Leerwerkboek p 66 - nr 1 tot 4

Ik speel met ritme Leerwerkboek p 66 en 67 - nr 5 tot 7

Ik ben creatief Leerwerkboek p 67 - nr 8 en 9

Samen musiceren Leerwerkboek p 67

Partituur - Bezetting

stem 2stem 1 piano

Samen musiceren - Miniatuur Leerwerkboek p 68 en 69

Aantekeningen

Bij Lego en Duplo krijgen leerlingen de mogelijkheid om, individueel of samen, 
creatief te zijn door tweemaal vier maten te ‘componeren’ en die te integreren in 
de miniaturen. In de pianobegeleiding kan de leerkracht de creatie van de leer-
lingen ondersteunen met de rechterhand. 

Weetje Leerwerkboek p 67

Lego
De weg ernaartoe
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58 Lego - Samen musiceren

Samen musiceren
Lego

Partituur
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86 Eén,	twee,	drie,	vier	/	In	dromenland	-	Wat	hoor	ik?

Leerwerkboek p 94 - nr 7

7 Schrijf het ritme je hoort.

Hoog - laag Leerwerkboek p 94 - nr 8 en 9

9 Vul telkens aan met één noot.

Ik vind het! Leerwerkboek p 94 - nr 10

Oplossing: koekjestrommel

Leerwerkboek p 95 - nr 11 en 12Hoog - laag

13 Schrijf het ritme je hoort.

Leerwerkboek p 95 - nr 13Kort - lang

10 Rebus

In dromenland
Wat hoor ik?

Kort - lang

Eén, twee, drie, vier
Wat hoor ik?
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89Professor	X	/	AnnA	-	Wat	hoor	ik?

Leerwerkboek p 98 - nr 24 en 25Hoog - laag

24 Vul aan met telkens drie noten.

Leerwerkboek p 98 - nr 26Kort - lang

26 Schrijf het ritme dat je hoort.

Leerwerkboek p 98 - nr 27Ik vind het!

Oplossing rebus: metronoom

Het verborgen familielid: oom

AnnA
Wat hoor ik?

Leerwerkboek p 99 - nr 28Ik herken het!

Voorbeelden van liedjes gespeeld op een flessenorgel zijn te vinden op YouTube.

27 Rebus.

28 Het flessenorgel.

Leerwerkboek p 99 - nr 29 en 30Hoog - laag

29 Ons flessenorgel.

De fles die de laagste toon geeft: q2 De fles die de hoogste toon geeft: q3
De flessen van laagste	tot	hoogste toon: q2 q5 q3q1q4

Professor X
Wat hoor ik?
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92 Boem	boem	-	Wat	hoor	ik?		/		Wat	ken	ik?	&	In	een	notendop

Boem boem
Wat hoor ik?

Leerwerkboek p 103 - nr 41 en 42Ik herken het!

Het ‘verknipte’ muziekstukje

Correcte volgorde:

Het liedje: Twee emmertjes water halen

q9 q7 q5 q1 q3 q2

42 Schrijf de volgende melodie verder. Welk liedje herken je?

41

Het liedje: Row, row, row your boat

q4

Leerwerkboek p 104 tot 115

Rebus15

Oplossing: trompet

Rebus28

Oplossing: jachthoorn

Woordspelletje31

Oplossing: vlag - microbe - sint - breien - mier - fantasie - dolfijn - 
      soldaten - dokter

Leerwerkboek p 107

Leerwerkboek p 111

Leerwerkboek p 112

... en ...

Wat ken ik?

Leerwerkboek p 116 tot 119In een notendop
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