Centrum voor communicatie, presentatie, stem en adem.

Spreken en zingen in de klas
Scholing voor leerkrachten in het basisonderwijs

Leerkracht is een beroep waarbij er veel gevraagd wordt van de stem. Hele dagen praten,
je verstaanbaar maken in een rumoerige omgeving, zingen met de kinderen.
Om stemklachten te voorkomen en om je stem zo vrij en effectief mogelijk in te kunnen
zetten, is deze scholing ontwikkeld. Tevens zal er worden ingegaan op aspecten die je
helpen te beoordelen hoe de kinderen hun stem gebruiken tijdens het spreken en het
zingen.
Doel van de scholing
• Vrijer stemgebruik in spraak en zang
• Beter leren zingen en durven zingen in de klas
• Het leren van technieken om de belastbaarheid van de stem te vergroten
• Het voorkomen van stemklachten
• Informatie over de kinderstem: waarop letten bij kinderen bij spreken en zingen.
Werkvormen:
• Theoretisch: plenaire uitleg in de vorm van een theoretische onderbouwing en
het geven van instructies
• Praktisch: interactie aan de hand van praktisch ervaren en oefenen met liedjes uit
de methodes “Moet je doen Muziek” en “Eigenwijs Digitaal”
Inhoud
• Verbetering lichaamshouding
• Ademtechnieken
• Stemgebruik
• Zangtechnieken
• Voldoende ruimte voor vragen
Groepsgrootte
• 8 tot 20 personen
Studiebelasting
• 1 dagdeel van 2 x 1,5 uur (15 minuten pauze)
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Kosten
• Individuele inschrijving voor scholing: € 75,00 per persoon. Groepsgrootte 8-20
personen. Deze scholing is mogelijk ook als onderdeel van een persoonlijk
scholingsplan in te zetten.
• Teamscholing op locatie: mogelijkheid tot scholing op locatie voor het (gehele)
team. Kosten per persoon: € 65,00. Groepsgrootte minimaal 10 personen.
Data
• Zaterdagochtend: data volgen z.s.m.
• Woensdagmiddag: data volgen z.s.m.
• Teamscholing: in onderling overleg.
Locatie
• ’t Trefpunt, Javastraat 31, Roermond.
Scholing wordt verzorgd door
•

•

Marijke Kools: zangpedagoog, adem- en ontspanningstherapeut en consulent
muziekeducatie voor het primair onderwijs. Ze heeft een lespraktijk aan huis en
geeft als zangpedagoog en ademtherapeut cursussen en workshops op locatie.
Adi Kessels-de Beer: senior docent bij de opleiding Logopedie van Zuyd
Hogeschool en trainer/coach bij Einders Educatie. Verder is zij als logopedist en
stemtherapeut verbonden aan logopediepraktijk Logopédica.

Op verzoek kan er nog een vervolgscholing (verdieping) worden aangeboden.
Voor vragen en aanmeldingen kunt u een bericht sturen naar info@vocarma.nl.
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