Waarom ZangExpress?
ZangExpress is een complete (digitale) muziekmethode, in combinatie met
deskundigheidsbevordering.
Het doel: goed verankerd muziekonderwijs in de hele school.
ZangExpress biedt een volledige doorlopende leerlijn muziek volgens de SLO leerlijn Kunstzinnige
Oriëntatie met zingen als basis. De methode is voor iedereen op zijn of haar eigen niveau te
gebruiken.
Meer dan een methode alleen: Teach the teacher
ZangExpress helpt en inspireert groepsleerkrachten om – ieder binnen zijn eigen mogelijkheden – te
zingen en muziek te maken met de kinderen in de klas. Door middel van trainingen en mooi,
aantrekkelijk en goed uitgewerkt lesmateriaal voor het digibord.
3 x 5 minuten in de week zingen is voor iedere leerkracht haalbaar! (En dat wordt vanzelf meer…).

Zo werkt het:
Een startworkshop voor het hele team creëert de eerste muzikale voedingsbodem binnen een
school, waarna via een systeem van certificering extra getalenteerde of geïnteresseerde collega’s
kunnen doorgroeien. Hiermee wordt muziekonderwijs op school geborgd: leerkrachten stimuleren
elkaar, helpen elkaar op weg en verder.
NB Het hieronder beschreven meerjarenplan is een advies. ZangExpress biedt voor iedere school maatwerk!

Jaar 1
• Abonnement op Mijn ZangExpress: digitale lesomgeving voor op school en thuis
‘Mijn ZangExpress’ biedt talloze liedjes, muzieklessen en tutorials voor in de klas, die alle worden
aangeboden via meezingfilmpjes voor het digibord. Het downloaden van lessuggesties,
partituren en mp3’s is inbegrepen bij het abonnement, net als de mogelijkheid voor kinderen en
ouders om thuis in te loggen.
De leerlijn beslaat vele thema’s en muziekstijlen, met lessen die samen met zeer uiteenlopende
muzikale partners zijn ontwikkeld: van actuele ‘peers’ uit The Voice of Holland tot het
Rotterdams Philharmonisch Orkest en van Winston’s Muziekschool tot en met Percossa. Ook
klassieke kinderliedjes, Hollands of juist niet, worden op verrassende wijze nieuw leven
ingeblazen. Nieuwsgierig? Een proefabonnement kost niets! Kijk op www.zangexpress.nl
• Start de ZangExpress: teamtraining
Op een professionele en luchtige manier wordt men over de eerste zangdrempel heen geholpen
wordt het werken met de doorlopende leerlijn bij het team geïmplementeerd. Zelf ervaren is de
sleutel tot succes: de leerkracht als schakel naar muziek!
• Certificering tot ZangExpert: 1 teamlid per 100 leerlingen (of 1 per bouw)
In 2 trainingsdagen wordt een leerkracht gecertificeerd, middels een vocale, muzikale en
didactische bijscholing. De ZangExpert keert terug met diverse didactische en praktische
werkvormen en lessen voor in de klas, plus een (maat)plan van aanpak om de nieuwe
vaardigheden weer terug kunnen laten vloeien naar de rest van het team.
• Co-teaching in de klas: persoonlijke ontwikkeldoelen per leerkracht (extra op aanvraag)
Soms is het prettig als je tijdens het geven van je muziekles nog nét even dat steuntje in de rug,
die paar goede tips in de praktijk meekrijgt. Een ZangExpress trainer coacht de groepsleerkracht in
de klas, in een leerloep van een vast aantal lessen. Dit is maatwerk: de eigen uitgangssituatie is
bepalend voor het formuleren van de ontwikkeldoelen die de leerkracht zichzelf stelt.

Jaar 2 en verder
• APB: Algehele Periodieke Boost
Het hele team krijgt een opfrisser! Dit is altijd maatwerk en wordt voorafgegaan door een
monitoringsgesprek om de behoefte in kaart te brengen. Een boost kan zich bijvoorbeeld richten
op het leren werken met muziekinstrumenten of het samenstellen van de leerlijn.
• Stempeldagen: nascholing voor ZangExperts via keuzemodules
Keuzemodules van 1 dagdeel, ter verbreding en verdieping. Waaronder het leren werken met
schoolinstrumentarium of het voorbereiden op een schoolvoorstelling/musical. Een korte
specialisatie waarmee je terug op school weer direct aan de slag kunt!
• Jaarlijks een extra Certificaat ZangExpert om uitval en wisselingen in het team voor te zijn.
• Co-teaching in de klas
Het traject van jaar 1 op herhaling maar nu met een inhoudelijke verbreding en verdieping. Dit
kan ook in een lichtere variant. Informeer naar de mogelijkheden voor een maatplan dat bij uw
school past!

PRIJZEN*
Jaarabonnement voor scholen
Administratieve opstartkosten
Prijs per leerling

€ 75,00**
€ 1,50

eenmalig
per jaar

**Bij meerdere schoollocaties wordt per locatie eenmalig een toeslag van 35,- berekend. Team en leerlingen krijgen
inloggegevens voor volledige toegang tot Mijn ZangExpress.

Muziekschoolabonnement***
Administratieve opstartkosten
Per team van max. 5 vakdocenten
Meerprijs per vakdocent

€ 75,00
€ 150,00
€ 30,00

eenmalig
per jaar
per jaar

***Het muziekschoolabonnement is speciaal voor kunstencentra en strikt voor gebruik in de lessen door de vakdocent.
Inloggegevens voor Mijn ZangExpress mogen niet worden achtergelaten bij basisscholen zonder eigen licentie.

Start de ZangExpress:
Individuele deelname:
Groepsdeelname:

Grotere groepen/combinaties:

€ 75,- (1 dagdeel van 2,5 uur)
€ 495,- (1 dagdeel voor 1-10 personen, in de eigen school)
€ 695,- (1 dagdeel voor 11-20 personen, in de eigen school)
€ 895,- (1 dagdeel voor 21-30 personen, in de eigen school)
Prijzen op aanvraag

ZangExpressdagen: certificering t.b.v. borging
Certificaat ZangExpert:
€ 300,- pp (2 trainingsdagen, incl. lunch en lesmateriaal)
ZangExpress Stempeldag:
€ 75,- pp (1 dagdeel, incl. koffie/thee en lesmateriaal)
APB: Algehele periodieke Boost!
Groepsdeelname:
Grotere groepen/combinaties:

€ 375,- (tot 25 personen, korte boost van 60-90 minuten)
Zie prijzen ‘Start de ZangExpress’ voor de variant van 2,5 uur.
Prijzen op aanvraag

Co-teaching in de klas:
Leerloep 2 x 3 lessen per leerkracht:
Meerdere leerkrachten of een team:

€ 400,Prijzen op aanvraag

*Prijzen 2017/2018. ZangExpress is een CRKBO gecertificeerde instelling. Hierdoor is alle scholing vrijgesteld van BTW.

