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Leerdoelen muzische vorming 
 

• De leerlingen kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er 
kritisch tegenover staan. 

• De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en 
genieten van wat beeldend is vormgegeven. 

• De leerlingen kunnen beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en 
gereedschappen en materialen hanteren om beeldend vorm te geven op een 
manier die hen voldoet. 

• De leerlingen kunnen tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en 
fantasieën op een beeldende manier weergeven. 

• De leerlingen kunnen muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen 
uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek 
(klankeigenschap, functie/gebruikssituatie) 

• De leerlingen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als 
impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen. 

• De leerlingen kunnen vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen 
en het musiceren. 

• De leerlingen kunnen spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding 
tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 



• De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld 
of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven. 

• De leerlingen kunnen spelvormen in een sociale en maatschappelijke context 
hanteren. 

• De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën ... uiten in spel. 
• De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en aangename 

spreektechniek ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en 
verschillende verbale en non-verbale spelvormen improviseren. 

• De leerlingen kunnen genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het 
eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de 
beleving. 

• De leerlingen kunnen genieten van lichaamstaal, beweging en dans. 
• De leerlingen kunnen een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als 

vertrekpunt iets wat gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt. 
• De leerlingen kunnen bewegen op een creatieve manier en daarbij één of 

meerdere basiselementen van de beweging bespelen (tijd, kracht, ruimte, 
lichaamsmogelijkheden) 

• De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun 
expressiemogelijkheden verruimen. 

• De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven 
hun creatieve uitingen tonen. 

• De leerlingen kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend 
tot eigen en andere culturen. 
 

 
 
Andere leerdoelen 
 
 
Sociale vaardigheden: 

• De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
• De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
• De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit 

leren. 
• De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 
 
Mens en maatschappij:  

• De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, 
gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit. 

• De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete 
situatie en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens 
situatiegebonden zijn. 

• De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan 
met elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen. 



• De leerlingen kunnen er in hun omgang met leeftijdgenoten op discrete wijze 
rekening mee houden dat niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als 
zijzelf. 

 
Lichamelijke opvoeding: 

• De leerlingen tonen spontaneïteit, expressiviteit en echtheid op een sociaal 
aanvaarde wijze. 

 
 
 
Nederlands:  
 

• De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen 
in een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en 
klasgebeuren. 

• De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de 
eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die 
voorkomt in: een discussie met bekende leeftijdgenoten. 

• De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): schriftelijk antwoorden 
op vragen over verwerkte inhouden. 

• De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, 
luisteren, lezen en schrijven de volgende attitudes: 
- luister-, spreek-, lees- en schrijfbereidheid; 
- plezier in luisteren, spreken, lezen en schrijven; 
- bereidheid tot nadenken over het eigen luister-, spreek-, lees- en schrijfgedrag; 

• De leerlingen tonen bij de eindtermen Nederlands een (inter)culturele gerichtheid. 
Dit houdt in dat ze: 
- hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met de eigen culturele 
leefwereld in vergelijking met die van anderen verwoorden; 

 
ICT: 

• De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te 
gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 
 
 

 
 


