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ROND MUZIEK AAN DE SLAG MET IPAD-APPS. 

Muzisch-creatieve vorming voor alle leerlingen. 
 
Er zijn unieke apps voor de iPad beschikbaar die bijzonder goed passen in muzische vorming 
en muziekeducatie in het bijzonder. Het is de bedoeling om alle leerlingen - dus ook 
leerlingen met weinig of geen muzikale scholing - volledig aan hun trekken te laten komen in 
een muzische context door hen aan de slag te laten gaan met goedgekozen apps voor muzikaal 
en audiovisueel gebruik. 
 
Overzicht van de sessie: 
1. iPad is muzikaal en muziekpedagogisch een opmerkelijk godsgeschenk. 
2. Muzikale en audiovisuele apps oordeelkundig kiezen. Hoe doen we dat? 
3. Creatief en gedifferentieerd  zelf aftasten van unieke iPad-apps met focus op muziek. 
4. Muzikale en audiovisuele apps in concrete lessituaties integreren. 
 
Deze sessie is vlot toegankelijk voor elke leerkracht overtuigd van muzische vorming in de 
klas. Zowel muziekcompetente leerkrachten als collega's zonder muzikale scholing kunnen 
hier terecht om apps op iPad te appreciëren als creatieve uitdaging. 
 
Na deze sessie zal je: 

• persoonlijk kennisgemaakt hebben met attractieve iPad apps voor rechtstreeks gebruik 
in de muzische klas; 

• muzikale en audiovisuele apps voor de iPad  op hun waarde schatten voor klasgebruik 
 
Een uitgebreide syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat na afloop van de sessie elke 
deelnemer geïnspireerd aan de slag kan met iPad apps voor muzische vorming en in het 
bijzonder voor muziek in de dagelijkse klaspraktijk.  
 
 
Onderwijspedagoog met specialisatie muziekpedagogiek, mediadidactiek, muzische vorming, iPad en 
muziekonderwijs, nascholer, recensent. Erelector lerarenopleiding KHLeuven (UCLL). Eredocent SLO 
Lemmensinstituut (LUCA). Sinds 2002 actief in de nascholing in alle onderwijsniveaus en - vormen in tientallen 
onderwijsinstellingen: lessen in geuren en kleuren, procesgericht onderwijs, iPad in kunstzinnige vorming, er zit 
muziek in de iPad, muziekeducatie à la carte, als samples muziek spreken, differentiatie maakt het verschil, 
creatief met beeld en geluid, creativiteit in mijn onderwijs, multimedia in mijn klas, actualiteit in mijn onderwijs 
enz. 
Artikels over procesgericht S.O., muzikale basisvorming, muziekdidactiek, eindtermen muzische vorming, 
attractief muziekonderwijs,  iPad in muziekonderwijs, muziektechnologie en muziekonderwijs, iPad in 
authentieke kunsteducatie, ...  
 
Contact: p.timmermansATskynet.be (vervang AT door @) 
 


