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Leerlijnen

Muziekatelier
Speel en zing samen mee in 
een muziekvoorstelling met 
echte acteurs.

Muziek & Film
Ontdek met je klas het effect 
van muziek bij film. Dit is een 
project i.s.m. EYE Filmmuseum.

Ukelele
Met de hele klas ukelele leren 
spelen.

Gitaar
In deze gitaarlessen heeft de 
hele klas binnen de kortste 
keren zijn eerste popliedjes 
onder  de knie.

Muziek & Dans
Speciaal voor de onderbouw: 
leer spelenderwijs ritmes, 
liedjes en dansen.

Projecten

Samen muziek maken
De vakdocenten van Muziekschool Amsterdam geven 
verschillende muzieklessen onder schooltijd (regulier én 
speciaal onderwijs). In diverse doorgaande leerlijnen en 
projecten die aansluiten op de kerndoelen voor 
Kunstzinnige oriëntatie. 
Onze muzieklessen dragen bij aan de ontwikkeling van o.a. 
creativiteit, verbeelding, expressie en cognitieve en 
motorische vaardigheden. 

ZingZo!
Zingen, spelen, luisteren, 
improviseren en componeren.
 
ZingZonline!
Dagelijks korte digitale 
muzikale lessen: een echte 
energizer voor leerling én juf 
of meester! 

MuziektheaterZo!
Welke musicalhit gaan jullie 
maken? Leer zingen, dansen 
en acteren tegelijk. 

PopZo! 
Gitaar, keyboard, drum en 
zang. Kinderen spelen samen 
in een echte popband! 

OpMaatZo! 
Bepaal zelf samen met de 
muziekdocent de thema’s en 
de focus van de lessen.



Ook ná schooltijd kunnen 
leerlingen muziek leren 
maken! (Pop)muziekles van 
onze muziekdocenten, op je 
eigen school of een BSO in 
de buurt. Laagdrempelig en 
gevarieerd. Met de nadruk 
op samenspel en talent-
ontwikkeling op alle niveaus.

Naschools Aanbod

scan voor
meer  info

Informatie, Tarieven 
& Aanmelden

We helpen je graag bij het 
samenstellen van een 
programma, aangepast aan 
de situatie op jouw school. 
Neem voor meer informatie 
contact op met onze 
coördinatoren:

mail: muziekzo@
muziekschoolamsterdam.nl 
tel: 020 578 7373

scan voor
meer  info



Concertvoorbereiding

Ukelele

MuziektheaterZo

Liedjes schrijven

Gitaar

Darbuka
Muziek & film

ZingZo OpMaatZo!

PopZo

Percussie

Muziekatelier

Leerkrachttraining

ZingZonline
Jamhub

Bolletje & Pluisje 

Wereldmuziek

Trommel op rommel

Samenwerkingspartners
Alliantie Muziekeducatie Amsterdam: Muziekgebouw aan ’t IJ, Bimhuis, Het Koninklijk 
Concertgebouw, Nationale Opera & Ballet, Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands 
Kamerorkest, Het Koninklijk Concertgebouw orkest, Oorkaan, Mocca, SEP, Stichting Leerorkest, 
Muziekcentrum Zuidoost, Aslan Muziekcentrum, OBA, Q-Factory, Partou, Dynamo, 
Conservatorium van Amsterdam, Eye Filmmuseum

www.muziekschoolamsterdam.nl


