HENRY GOES DIGITAL – Leerdoelen Basisonderwijs
HENRY – the movie
EINDTERMEN
Muziek
Drama

Openstaan voor hedendaagse muziek, muziek
*2.3 uit andere tijden, andere landen en culturen.
Genieten van een gevarieerd aanbod van voor
*3.1 hen bestemde culturele activiteiten.

VVKaBao – ZILL
MUge4 Diverse (kunstzinnige) cultuurervaringen opdoen en verwerken; de waarde en functie
van kunst in de samenleving ervaren

OVSG
DRASBG
MUZMB-

De kinderen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen
3.5 bestemde culturele activiteiten.
De kinderen kunnen een langer muziekfragment of zelfs een integrale
1.3.6 muziekuitvoering beluisteren en bespreken.

GO!
Muziek
Drama

Openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere landen
*2.3 en culturen.
Genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele
*3.1 activiteiten.

Geen ster … (MUZIEK)
EINDTERMEN

Muziek

Genieten van zingen en musiceren en dit
gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale
spelideeën of andere aanverwante
*2.4 expressiewijzen.

VVKaBao – ZILL
MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken
in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
MUZIEK: Musiceren met de stem
OVSG
MUZLZ-

4 De kinderen kunnen eenvoudige muzikale zinnen meezingen of nazingen.

GO!

Muziek

Genieten van zingen en musiceren en dit
gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale
spelideeën of andere aanverwante
*2.4 expressiewijzen.

Pestdoktermasker (BEELD)
EINDTERMEN

Beeld

1.5

Beeldende problemen oplossen, technieken
toepassen en gereedschappen en materialen
hanteren om beeldend vorm te geven op een
manier die hen voldoet.

VVKaBao – ZILL
MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te
drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
BEELD: Collage, assemblage, constructie, …
OVSG
BLDOMBLDOM-

1.2 Kinderen durven zich uitleven met een rijk aanbod aan materialen.
Kinderen onderzoeken door experimenteren de hulpmiddelen: dragers,
2.2 verbindingswijzen, werktuigen.

GO!

Beeld

1.5

Beeldende problemen oplossen, technieken
toepassen en gereedschappen en materialen
hanteren om beeldend vorm te geven op een
manier die hen voldoet.

Opera (DRAMA)
EINDTERMEN
Drama

3.2

Spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste
verhouding tussen woord en beweging de
expressie kan vergroten.

VVKaBao – ZILL
MUgr2
OVSG

Durven fantaseren en verbeelden

DRASB-

De kinderen exploreren de vele mogelijkheden van het lichaam om vorm
2.5 te geven aan dramatisch spel.

GO!
Drama

3.2

Spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste
verhouding tussen woord en beweging de
expressie kan vergroten.

