FACTSHEETOUDERS

Met muziek leert je kind
meer dan je denkt!
Muziek zorgt voor geluk, plezier, een goede sfeer in de klas en haalt
het mooiste uit het kind. Maar wist je dat muziekonderwijs voor een
basisschoolkind nog veel meer voordelen oplevert? Muziek is een
uniek instrument om je kind te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
Hieronder zeen we de belangrijkste effecten op een rij.
Taal en luisteren
Muziekonderwijs vergroot de woordenschat,
het lees- en rekenvermogen en taalbegrip. Ook
helpt het om klanken beter te onderscheiden
als iemand spreekt. Kinderen leren dus niet
alleen anderen beter te begrijpen, maar ook
beter te luisteren!

Concentratievermogen
Zingen is leuk, maar ook opleen geblazen: de
tekst en melodie moeten natuurlijk kloppen
en soms klap je er ook nog bij in je handen. Zo
trainen kinderen hun concentratievermogen.
Bovendien hebben ze na het zingen van een
paar liedjes flink wat nieuwe energie opgedaan.
Dan lukt het ze zeker om goed op te leen bij
de volgende les!

Motoriek
Muziek brengt je in beweging. Met dansen,
klappen of een instrument bespelen train je
niet alleen je spieren, maar ook de hersenen die
de spieren aansturen. Zo verbeteren kinderen
bijvoorbeeld de coördinatie tussen hun linkeren rechterhand.

Creativiteit en omgaan
met emoties
Muziek verbetert de samenwerking tussen
de twee hersenhelen. Kinderen worden er
creatiever van en bedenkt sneller nieuwe
oplossingen. Ook leren ze beter omgaan met
hun emoties: ze staan eerder stil bij wat een
ander voelt en denken eerder na voordat ze
iets doen. Waardevolle vaardigheden in de klas,
én daarbuiten!

Samenwerken en
sociale vaardigheden
Als kinderen samen muziek maken stemmen ze
leerlijk en figuurlijk op elkaar af. Dat hee een
positief effect op het contact en de samenwerking van kinderen onderling. Muziek is een heel
natuurlijke manier om rekening met elkaar te
leren houden.
Muziek draagt dus echt bij aan de ontwikkeling
van je kind, op veel verschillende vlakken
tegelijk ook nog eens! Daarom vindt Méér
Muziek in de Klas dat muziekonderwijs op
geen enkele basisschool mag ontbreken.

Wil jij ook meer muziekonderwijs op de
school van jouw kind? Doe dan mee en
ga naar meermuziekindeklas.nl/ouders

