De muziekbus
De Muziekbus bevat interactieve muzieklessen voor het basisonderwijs.
Met de lessen van de Muziekbus gaan leerlingen actief aan de slag. Ze ontdekken en
maken muziek, groepsgewijs, klassikaal of individueel. Met de werkvormen op het
scherm (digibord of computer) kunnen kinderen zelf met geluiden spelen of creëren.
De handleiding bevat vele fysieke werkvormen, voor zowel de midden- als de bovenbouw
waarmee de leerkracht actieve muzieklessen kan geven.
De muziekbus sluit aan bij de interesses van de leerlingen door de focus op popmuziek.
De doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat leerlingen eerst kennismaken met de
verschillende aspecten van muziek zoals; ritme, melodie en klankkleur. Vervolgens gaan
de leerlingen zelf aan de slag door covers te maken van bestaande “muziekbus
nummers”. Uiteindelijk passen ze hun muzikale kennis en inzichten toe in eigen
nummers, die gepresenteerd worden op het “Muziekbus festival”
De muziekbus bestaat uit de volgende onderdelen:
- Twaalf online apps met tips en tricks, voor digibord en pc. Hiermee ontdekken
leerlingen aspecten van muziek en maken ze zelf muziek o.a. covers van
bestaande nummers.
- Een complete module om in acht stappen een eigen nummer te maken.
- Een uitgebreide handleiding met werkvormen voor midden- en bovenbouw
(+ semester leerlijnen).
- Voorbeeldfilmpjes, uitleg, ervaringen en kennis delen voor leerkrachten op
demuziekbus.nl
- Training en workshops voor leerkrachten en muziekdocenten.

Inloggen:
De inloggegevens van de Muziekbus gebruikers binnen de school bestaat uit het
emailadres van de ICT-Coördinator en een zelfgekozen wachtwoord.

U kunt voor de aanschaf van een abonnement gebruikmaken van de ‘Regeling
prestatiebox, cultuureducatieve activiteiten’. Deze regeling loopt tot en met schooljaar
2015-2016. (Deze regeling wordt op de volgende bladzijde beschreven.)

Regeling versterking cultuureducatie in het Primair
Onderwijs

In het kader van de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs van
OCW ontvangen alle scholen 10,90 euro per leerling. Als een school het geld niet aan
cultuureducatie besteedt, kan het geld worden teruggevorderd. De middelen worden
vanaf 2012-2013 opgenomen in de prestatiebox voor het primair onderwijs.
Geoormerkt
Met deze regeling wordt bevorderd dat scholen hun visie op de functie van
cultuureducatie in het lesprogramma verder ontwikkelen en deze visie in samenwerking
met hun culturele omgeving in een samenhangend geheel van cultuureducatieve
activiteiten vertalen. Het budget is geoormerkt en dient besteed te worden aan
cultuureducatie. Als een school deze besteding niet kan onderbouwen, kan het geld
worden teruggevorderd.
Verlenging
De huidige regeling (2008-2011) is verlengd tot het schooljaar 2011-2012. Met de
verlenging wil OCW scholen een jaar langer de tijd geven om dit cultuureducatiebeleid te
verankeren.
Toekomst
De Regeling versterking cultuureducatie PO vervalt na schooljaar 2011-2012. Vanaf
2012-2013 tot en met 2015-2016 worden de middelen van de regeling opgenomen in de
prestatiebox, in het kader van het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'.
Het doel is om de samenhang en kwaliteit te versterken van het onderwijs gericht op het
bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. OCW stelt hiervoor
jaarlijks 18 miljoen euro beschikbaar. Schoolbesturen zijn verplicht informatie te
verstrekken over de doelen en resultaten van deze middelen.

