PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en
zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van
maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen en samenspelen. In de grote
groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek,
componeren en improviseren. Pas als ze het materiaal, de liedjes en muzikale spelletjes,
beheersen gaan de kinderen die toepassen op hun instrument.
Het PI-muziekprogramma is ontwikkeld door het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en
wordt door het UCK onder auspiciën van hen aangeboden.
Deze instrumenten worden bij het UCK binnen het PI programma behandeld:
- Blokfluit (PIBO, Project Inleidend Blokfluit Onderwijs)
- Cello (PICO, Project Inleidend Cello Onderwijs)
- Piano (PIPO, Project Inleidend Piano Onderwijs)
- Slagwerk: marimba en djembé (PISO, Project Inleidend Slagwerk Onderwijs)
- Viool (PIVO, Project Inleidend Viool Onderwijs).

Algemene informatie
PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS voorziet in een basisprogramma van twee jaar, bestaande uit in
totaal 60 dagdelen op zaterdag (30 lessen per seizoen).
Muziekles voor kleuters vergt een heel specifieke aanpak. We hanteren vier basisprincipes:
- 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 en
zingen/bewegen naar spelen.
- Het ontwikkelen van vaardigheden aan het instrument gaat altijd uit van de totale muzikale
persoon. Er wordt dus niet "smal" gewerkt aan het beheersen van het instrument, maar
"breed" aan het hele spectrum van zingen, bewegen op muziek, componeren, improviseren
en instrument bespelen. Uitgangspunt blijft het luisteren, muzieknotatie komt later pas aan
bod.
- Muziek maken is een sociale bezigheid. Muziek leren maken dus ook. Samenspel is een
centrale vaardigheid bij PI, ook in instrumentaal gemengd samengestelde groepen.
- Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij PI musiceert een kind in een groep en toch
kan het op 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. Deze
ouder functioneert bij het thuis muziek maken als stimulator. Na afloop van de les weet hij of zij wat
de docent voor de volgende les van de leerlingen verwacht.
Alle deelnemers aan PI moeten thuis beschikken over een goed instrument. Voor PIPO is het
noodzakelijk dat er thuis een deugdelijke akoestische piano staat. Voor PIVO en PICO begeleiden de
strijkdocenten het huren van een instrument op maat. Bij PISO en PIBO worden instrumenten
aangeschaft (blokfluit, djembé) of gehuurd (marimba) in overleg met de docenten.
Planning
PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS vindt plaats op zaterdag. In het eerste jaar (PI-1) zijn de lessen in de
ochtend van 10-12 uur. In het tweede jaar (PI-2) zijn de lessen in de middag van 13-15 uur. De lessen
starten in september.
De kinderen beginnen in de grote groep, gericht op de Brede Muzikale Ontwikkeling (BMO). Na deze
les krijgen de kinderen in kleine groepjes muziekles op hun eigen instrument. We zorgen voor een
veelvuldige herkenning bij de leerlingen: wat in de grote groep geleerd wordt, kan worden toegepast
op het instrument; wat in de instrumentale les aan de orde is, komt terug in de grote groep.
Prijs
Voor 2018-2019 bedraagt het cursusgeld € 1.420,- voor één seizoen van 30 dagdelen op zaterdag.

Aanmelden
Leeftijd en oriëntatielessen
Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019
in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS. Ieder jaar wordt gestart met
een groep van maximaal 28 kinderen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze nog geen instrument
spelen.
SAVE THE DATE: op zaterdag 23 juni 2018 zijn er PI oriëntatielessen voor alle kinderen die in
seizoen 2018-2019 willen starten met PI. Tijdens de oriëntatie-ochtend of -middag (+/- 1,5 uur)
worden de kinderen zorgvuldig geobserveerd. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze
welke kinderen mee mogen doen aan het basisprogramma.
De belangrijkste criteria voor deze keuze zijn: heel graag muziek willen maken, in de maat kunnen
lopen, ritmes na kunnen klappen, liedjes kunnen zingen en een geschikte lichaamsbouw voor en
affiniteit met het instrument hebben.
Aanmelden voor de PI oriëntatielessen kan tot en met zaterdag 16 juni, via de knop inschrijven op de
vorige pagina. Bij de aanmelding geef je aan welk instrument de eerste en tweede voorkeur heeft:
blokfluit, cello, piano, slagwerk (marimba en djembé) of viool. Wij adviseren je voor het maken van de
keuze samen met je kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden:
Open dag PI - zaterdag 21 april 2018 van 09.30 – 12.30 uur
Open dag UCK - zaterdag 16 juni 2018 (houd voor de tijden de UCK agenda in de gaten)
LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen
deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven
voor één van de jaarcursussen PI.
Voor vragen kunt u e-mailen naar pi@uck.nl

