
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 
muzikale kennis en begeleiden in het ontwikkelen van muzikale vaardigheden. AnnA is 
geschikt voor de leeftijd van 8 tot 99 jaar.

... 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, 
overtuiging en creativiteit.

... is opgedeeld in twee boeken:

q een leerwerkboek voor de beginnende 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 de partituur van de miniaturen,
uitgeschreven oefeningen, akkoordsymbolen bij melodieën, oplossingen van puzzels en 
raadsels.

... heeft een eigen YouTube-kanaal: 

q AnnA - Samen musiceren met aanvullend pedagogisch materiaal voor zowel
de leerling als de leerkracht. 

... wordt uitgegeven door Golden River Music. 

volgende boeken zijn verschenen

AnnA II
Leerwerkboek

Begeleidingsboek

AnnA IV
Leerwerkboek

Begeleidingsboek

AnnA I
Leerwerkboek

Begeleidingsboek

AnnA III
Leerwerkboek

Begeleidingsboek
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Waar vind ik wat

AnnA - Boek IV
     Toelichting

Vuurvliegjes en 
          één glimworm
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

Wals van de 
          verliefde sinaasappelen
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

Dans van de spelende kat
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

Broeder Jacob
     Fiche     
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

De ijverige kikker
     Fiche  
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

Cosmos
     Fiche  
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

Opnieuw en opnieuw
     Fiche  
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partituur
     Samen musiceren Partij S&P
     Wat hoor ik

p     9  

p   13
p   26
p   30
p   33
p 190

p   14
p   38
p   46
p 191

p   15 
p   52
p   56 
p   58
p 191

p   16
p   65
p   68
p   74
p 192

p   17
p   86
p   89
p 192

p   18
p   96
p   98
p 101
p 193   

p   19
p 106
p 107
p 110
p 194

Halfzes
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

Meccano
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur

Klopperdeklop
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

Aan tafel
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

AnisinA
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

In de woestijn
     Fiche
     De weg ernaartoe
     Samen musiceren Partij S&P
     Samen musiceren Partituur
     Wat hoor ik

Mijn ideeën
     Ik schrijf zelf

In een notendop
     Wat weet ik

Ons orkest
     Wat herken ik

De laatste grote AnnA puzzel

Aantekeningen
     Tekst
     Muziek

p   20
p 112
p 114
p 119
p 194

p   21
p 126
p 128
p 131

p   22
p 136
p 139
p 195

p   23
p 144
p 148
p 151
p 195

p   24
p 158
p 160
p 163
p 196

p   25
p 176
p 178
p 181
p 197

p 197

p 197

p 197

p 198

p 200
p 201
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AnnA – boek IV

Hoofdstukken
De hoofdstukken in AnnA – boek IV  zijn opgebouwd rond muziek-miniaturen die te vinden 
zijn onder de titel Samen musiceren. Deze miniaturen vormen voor de leerlingen de bekroning 
van de geleverde inspanningen: als ensemble verklanken zij samen hun verworven 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 stempartij.
Een hoofdstuk bestaat uit: De weg ernaartoe, Samen musiceren, Wat hoor ik. 

Fiche
In het begeleidingsboek is aan elk hoofdstuk een fiche gekoppeld. Deze fiche geeft enerzijds 
een overzicht van het lesmateriaal in ‘De weg ernaartoe’ en vermeldt anderzijds informatie 
over de miniaturen in ‘Samen musiceren’. De fiches zijn samengebracht vooraan in dit boek.

De weg ernaartoe
In De weg ernaartoe wordt de basis gelegd om de miniaturen te kunnen uitvoeren: nieuw mu-
zikaal materiaal wordt aangereikt en eerder aangebracht lesmateriaal wordt verder uitgediept. 
Er zijn ritme-, lees-, intonatie- en zangoefeningen. Deze laatste zijn dikwijls gebaseerd op 
kinder- en volksliedjes of bekende melodieën zodat leerlingen sneller en blijvend de verbinding 
kunnen leggen tussen noot en bijpassende toon. Indien aangewezen worden de zangoefenin-
gen in het begeleidingsboek voorzien van akkoordsymbolen.
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Samen musiceren ... 
  ... motiveert leerlingen om sneller moeilijkheden te overwinnen
  ... stimuleert zelfstandigheid
  ... verhoogt het plezier in musiceren

De muziek-miniaturen worden in het leerwerkboek gepresenteerd in partituurvorm (als par-
tij met meerdere instrumenten) waardoor van bij aanvang het accent ligt op samen muziek 
maken: uitvoeren én luisteren. Aangezien voor beginners het lezen van een partij voor een 
instrumentengroep niet eenvoudig is, wordt de herkenbaarheid van de individuele partijen 
vergroot door deze in een eigen kleur weer te geven en aan het begin van elk systeem de 
naam van de individuele partij te vervangen door een icoon. Tot slot wordt in het leerwerkboek 
de pianopartij (bedoeld voor de leerkracht) niet afgedrukt om het notenbeeld niet nodeloos 
complex te maken.

Partij stem & piano
In het begeleidingsboek wordt naast de partituur ook een Partij S&P weergegeven. Deze partij 
bevat naast de pianopartij voor de leerkracht ook de stempartij en is bedoeld als ondersteu-
ning voor de lesgever.

Notatie van de instrumenten
In de partituur zijn de klarinet, altsaxofoon en trompet genoteerd zoals ze klinken; in de par-
tijen voor meerdere instrumenten is de notatie getransponeerd, zoals gebruikelijk.
De xylofoon klinkt steeds 1 octaaf hoger en het klokkenspel steeds 2 octaven hoger dan ge-
noteerd.

Bezetting van de muziek-miniaturen
De muziek-miniaturen werden gecomponeerd met een welbepaalde bezetting in gedachten. 
Kan aan de voorgeschreven bezetting niet voldaan worden dan kunnen alternatieven overwo-
gen worden. Mogelijkheden zijn onder andere een ander instrument de partij laten spelen, een 
alternatief zoeken binnen het Orff-instrumentarium of de partij laten spelen op een keyboard 
of elektrische piano. Sommige partijen kunnen ook weggelaten worden.
Het is aan de leerkracht om creatief om te gaan met de bezetting van de muziek-miniaturen.

Wat hoor ik
Onder deze titel worden, op speelse wijze, gehooroefeningen aangeboden. 

In een notendop
In een notendop bevat een beknopte, overzichtelijke samenvatting van de theorie.

Ons orkest
In Ons orkest is een overzicht te vinden van de iconen die gebruikt worden ter vervanging van 
de instrument- of stemnamen.sa
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YouTube
AnnA is ook te vinden op YouTube via het kanaal AnnA - Samen musiceren. 
Het materiaal op dit kanaal geeft de leerkracht extra pedagogische mogelijkheden in de klas  
en geeft de leerling de mogelijkheid auditief en visueel kennis te maken met de partituren 
van de miniaturen. Tevens wordt aan de leerling de extra mogelijkheid geboden om thuis te 
oefenen. 

Op dit kanaal kan je vinden:
     - partituren met de stempartij genoteerd in solsleutel waarbij
 * de volledige partituur te zien is en alle stemmen klinken (Partituur SOLslt)
 * de volledige partituur te zien is en alleen de piano klinkt (Partituur SOLslt *Piano)

     - partituren met de stempartij genoteerd in fasleutel waarbij (1)

 * de volledige partituur te zien is en alle stemmen klinken (Partituur FAslt)
 * de volledige partituur te zien is en alleen de piano klinkt (Partituur FAslt *Piano)

     - de partij stem & piano waarbij 
 * de stem- en pianopartij te zien zijn en alleen de piano klinkt (Partij S&P)
 
     - oefeningen waaronder
 * oefeningen die uitgeschreven zijn in het Leerwerkboek
 * oefeningen die niet uitgeschreven zijn in het Leerwerkboek

(1) Er werd gekozen om de partituren ook in fasleutel te noteren en op YouTube te plaatsen om leerlingen 
de mogelijkheid te bieden in deze sleutel te oefenen.

In de partituren klinkt de stempartij iets minder luid dan de andere partijen. Zo kunnen de 
leerlingen bij het meezingen de eigen stem laten domineren.
 
Je kan de partituren en oefeningen vinden via het YouTube-kanaal AnnA - Samen musice-
ren maar ook via de in het Leerwerkboek en Begeleidingsboek vermelde QR code of link (bv 
A4H01V001). Scan de QR-code en je komt rechtstreeks bij de oefening of partituur. Type de 
link in de zoekbalk van YouTube of in de zoekbalk van Google en je komt eveneens recht-
streeks bij de oefening of partituur.
De link is samengesteld als volgt 

A4H01V001
A4 = AnnA boek 4   -   H01 = Hoofdstuk 01   -   V001 = Volgnummer 001

Tot slot 
Zoals bij aanvang reeds geschreven werd, wil AnnA een leidraad bij het pedagogisch proces 
zijn. Hierbij is het geenszins de bedoeling dat het Leerwerkboek van A tot Z wordt gevolgd. 
AnnA biedt de leerkracht vele mogelijkheden zodat op pedagogisch verantwoorde wijze een 
keuze uit het materiaal kan gemaakt worden, aangepast aan het kunnen en de talenten van de 
leerlingen. Hierbij kunnen miniaturen en oefeningen zelfs over de jaren heen gebruikt worden.

AnnA ... een creatieve uitdaging voor leerling en leerkrachtsa
mple
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© Golden River Music

Vuurvliegjes en één glimworm - Fiche

De weg ernaartoe

Vuurvliegjes en één glimworm
Fiche

Samen musiceren

Toonaard 
Maatsoort
Stemtessituur
Vorm

Bezetting 
     partituur   
     partij S&P 
     partij I
     partij II 

Varia

re klein
6/8 - 2/4 - 3/4
c’ - e’’
A-B-A’-B’-A

stem - viool - cello - floor tom - piano (leerkracht)
stem - piano (leerkracht)
stem - viool - cello
stem - floor tom

maatwisselingen - tempowisselingen

Wat ontdek ik
Wat heb ik

     onthouden

Oefeningen

Melodietjes

Melodietjes ...
... weet, kan en doe

Instrumenten
Toonaarden
Maatsoorten

Weetje

Samen oefenen

Ik weet het

-
grote tertstoonladder - kleine tertstoonladder

Ik kan noten lezen (secunde-octaaf) - Ik speel met ritme

Allen die willen naar Island gaan - I like the flowers - 
Thema uit Capriccio nr 24 (Paganini)
-

trompet in Bb - cello
sol klein - sol groot - re klein
2/4 - 4/4 - 6/8 

Paganini - capriccioso - con brio - ottava alta - 
ottava bassa

Dobbelen - Vraag en antwoord 

Instrumentenverzameling

YouTube Partituur SOLslt - Partituur FAslt - 
Partituur SOLslt *Piano - Partituur FAslt *Piano - Partij S&P

YouTube Ik kan noten lezen   
Ik speel met ritme

Toelichting 

Oefeningen Y1 - Y2 - Y3
Oefeningen Y4 - Y5 - Y6

Speeltijd 1’44”
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 © Golden River Music

Vuurvliegjes en één glimworm - De weg ernaartoe

Vuurvliegjes en één glimworm
De weg ernaartoe

Wat heb ik onthouden p 8
leerwerkboek

Ik kan noten lezen p 8 en 9 - nr 1 tot 4
leerwerkboek

Ik kan noten lezen ... op YouTube p 9 - Y1 tot Y3
leerwerkboek

Ik speel met ritme p 9 - nr 5 tot 7
leerwerkboek

Ik speel met ritme ... op YouTube p 9 - Y4 tot Y6
leerwerkboek

Ik zing melodietjes p 10 en 11 - nr 8 en 9
leerwerkboek

8 Allen die willen naar Island gaan Zuid-Vlaams visserslied

9 I like the flowers  (canon)

Weetje p 12
leerwerkboek

Paganini - capriccioso - con brio - ottava alta - ottava bassa 

Ik zing melodietjes p 12 en 13 - nr 11
leerwerkboek

11 Thema uit Capriccio nr 24 Niccolò Paganini

stem 1 trompet in Bbstem 2 cello piano

Partituur - Bezetting

Partij   leerwerkboek p 12 Partituur begeleidingsboek p 28

A4H01V012

Partituur SOLslt

Ik weet het! p 11 - nr 10
leerwerkboek

10 Instrumentenverzameling

harp - snaarinstrument saxofoon - houtblazers

tuba - koperblazers piano - snaarinstrument

piccolo - houtblazers bongo’s - ritmisch slagwerk
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© Golden River Music

Vuurvliegjes en één glimworm - De weg ernaartoe

Samen oefenen p 14 - nr 12 en 13
leerwerkboek

12 Dobbelen 13 Vraag en antwoord

Ik weet het! p 15 - nr 14
leerwerkboek

14 Instrumentenverzameling

fagot - houtblazers contrabas - snaarinstrumenten

pauk - melodisch slagwerk hoorn - koperblazers

trombone - koperblazers hobo - houtblazers

Samen musiceren p 15
leerwerkboek

Partituur - Bezetting
stem floor tomviool cello piano

Partij I  leerwerkboek p 16
Partij II leerwerkboek p 18

Partij S&P begeleidingsboek p 30
Partituur begeleidingsboek p 33 

A4H01V004 A4H01V005A4H01V002

Samen musiceren ... op YouTube p 15
leerwerkboek

Partituur SOLslt - 
    *Piano 

Partij 
Stem & Piano

Partituur FAslt - 
    *Piano 

Aantekeningen

Partituur SOLslt / Partituur FAslt

Partij I - Bezetting / Partij II - Bezetting
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 © Golden River Music

Vuurvliegjes en één glimworm - De weg ernaartoe

Thema uit Capriccio nr 24
Partituur
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© Golden River Music

Vuurvliegjes en één glimworm - De weg ernaartoe
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 © Golden River Music

Vuurvliegjes en één glimworm - Samen musiceren - Partij S&P

Samen musiceren
Vuurvliegjes en één glimworm

Partij Stem & Piano
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© Golden River Music

Vuurvliegjes en één glimworm - Samen musiceren - Partij S&P
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