
Tijdens lessen MUVO op Scheut willen we dat elk kind 

 zich goed voelt en alle kansen krijgt  

om zich te ontwikkelen tot een actieve denker en een zelfstandige werker  

zodat hij/zij een stevige basis krijgt voor de toekomst. 

 

Op onze school vinden we dat elk kind recht heeft op gelijke kansen en maximale 

ontplooiingmogelijkheden in elk leergebied.  

Vaak is de school voor de meeste van onze kinderen de eerste kennismaking met muzische 

activiteiten. Bij veel van onze kinderen hechten de ouders namelijk minder belang aan culturele en 

muzische vorming, er wordt meer aandacht besteed aan schoolse vaardigheden zoals taal en 

rekenen dan aan het creatieve. 

Daarom willen we hen op school kansen bieden om hen op school muzische talenten en interesses te 

laten ontdekken. 

We willen dat elk kind zich goed voelt zodat ze meer betrokken zijn bij het klasgebeuren, en hierdoor 

meer zelfvertrouwen krijgen. 

Om hiervoor te zorgen creëren we een veilig klasklimaat. We gaan op zoek naar hun muzische 

talenten maar soms is het voldoende om de kinderen zich te laten uitleven, hen ergens van te laten 

genieten, onafhankelijk van het resultaat.  

Eens de kinderen zich vertrouwd voelen met muzische activiteiten, gaan ze zich meer ontplooien en 

zullen ze zich meer durven te tonen. Zolang een kind zich niet vertrouwd voelt met muzische 

activiteiten, gaan we hen niet verplichten om deel te nemen, maar hen wel stimuleren. 

Het is belangrijk dat we de kinderen leren waardering en respect tonen voor elkaar en elkaars werk, 

want voor ons is het muzisch proces van elk kind anders en uniek.  

Hiervoor maken we onder andere gebruik van de muzische evaluatiekoffer.  

Verder willen we ook belang hechten aan het beschouwen van muzisch werk. We willen kinderen 

leren zich een mening te vormen over wat ze zien of horen. 

We proberen kinderen zelf te laten nadenken, zodat ze niet enkel elkaar en de leerkracht imiteren, 

maar hun eigen creaties maken. Om dit te bereiken hechten we veel belang aan zelfontplooiing. We 

bieden hen een rijk aanbod aan materialen en activiteiten uit de verschillende domeinen aan en 

zorgen voor prikkelende en uitdagende taken. 

We willen de kinderen opvoeden tot zelfredzame  kinderen. Hiervoor laten we hen problemen 

tijdens muzische activiteiten zelf oplossen, al  bieden we begeleiding waar nodig. We laten hen eerst 

exploreren en geven hen voldoende kansen om zelf, of samen met andere kinderen, tot oplossingen 

te komen. 

We willen kinderen zo veel mogelijk kennis en vaardigheden aanreiken om hen een stevige basis voor 

de toekomst te bieden. 

Daarom hebben we tijdens de muzische lessen oog voor de talenten en interesses van de kinderen. 

Door succeservaringen te creëren willen we namelijk hun zelfvertrouwen stimuleren. 

Zelfvertrouwen is namelijk essentieel voor het functioneren in de maatschappij. 

 

 


