PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS
Visie
Het PI-muziekprogramma is ontwikkeld door het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en heeft een
specifieke benadering.
• De kinderen leren op hun gehoor een instrument bespelen. Luisteren is essentieel voor
musiceren. De auditieve ervaring is de basis voor het leerproces: van luisteren naar zingen en
bewegen, en van zingen en bewegen naar spelen.
• We werken vanuit klankvoorstelling naar muzieknotatie. De kinderen leren eerst musiceren in
de meest brede zin: zingen, bewegen op muziek, componeren, improviseren en een
instrument bespelen. Pas in het tweede jaar wordt er met notatie gestart. Het luisteren en de
klankvoorstelling blijven ook tijdens het leren lezen van muziek steeds het uitgangspunt.
• Muziek maken doe je samen. Muziek leren dus ook. Samenspel is een centrale vaardigheid bij
PI, zowel samenspel met dezelfde instrumenten als in gemengde groepen.
• Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij PI musiceert een kind in een groep maar kan
het altijd op het eigen niveau werken aan de liedjes en oefeningen die in de les worden
behandeld.
Thuis muziek maken
Er wordt samengewerkt in de driehoek kind-ouder-docent. Bij iedere les is één ouder aanwezig. Na
afloop van de les weet deze wat de docent voor de volgende les van de leerlingen verwacht. Thuis kan
de ouder het muziek maken stimuleren en samenspelen met zijn of haar kind.
Alle deelnemers aan PI moeten thuis beschikken over een goed instrument. Voor pianoles is het
noodzakelijk dat er thuis een goede akoestische piano staat. Voor vioolles en celloles begeleiden de
strijkdocenten het huren van een instrument op maat. Bij slagwerk en blokfluit worden in overleg met
de docenten instrumenten aangeschaft (blokfluit, djembé) of gehuurd (marimba).
Planning PI
De PI cursus duurt 2 jaar en bestaat uit 30 zaterdagen per jaar muziekles. De cursus start in seizoen
2019/2020 op zaterdag 7 september.
Eerste jaar (PI1):
• 10:00 – 10:30 gezamenlijke Brede Muzikale Ontwikkeling in de grote groep (BMO-les)
• 10:30 –11:20 instrumentale lessen in groepjes van 4 kinderen
• 11:20 – 11:30 pauze
• 11:30 – 12:00 gezamenlijke BMO-les
Tweede jaar (PI2):
• 13:00 – 13:15 gezamenlijke BMO-les
• 13:15 – 14:00 splitsing: de ene helft van de groep volgt BMO les, de andere helft volgt
instrumentale les in groepjes van 2 kinderen
• 14:00 – 14:45 splitsing: de ene helft van de groep volgt BMO les, de andere helft volgt
instrumentale les in groepjes van 2 kinderen
• 14:45 – 15:00 gezamenlijke BMO-les
Prijs
Voor het seizoen 2019/2020 bedraag het cursusgeld 1520 euro per seizoen van 30 dagdelen op de
zaterdag. Voor gezinnen met een laag inkomen is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden: pi@uck.nl

