
Componeer je eigen muziek

Leeftijdsgroep: 9-12 jaar
Aantal uren: 5 uur
Korte beschrijving van de activiteit:(maximaal 4 zinnen)
Leerlingen beginnen de activiteit met het analyseren van beroemde muziekstukken: ze
bestuderen de gebruikte intervallen en begrijpen de muzikale zinnen door ze te verbinden
met gesproken (gezongen) taal. Ze beginnen hun eigen melodieën te schrijven door de
gegeven ritmische patronen toe te passen. Ze krijgen onmiddellijk feedback op hun werk met
behulp van muzieknotatiesoftware (bv. Musescore).

CT vaardigheden:

◉ Analyse van de gegevens

◉ Weergave van gegevens

◉ Patroonherkenning

◉ Debuggen

◉ Algoritmen en procedures

◉ Automatisering / visualisering

Doelstellingen

● Leerlingen analyseren een muziekstukje gebruik maken van een
grafische analyse en een numerieke analyse van hoe de noten zich
tegenover elkaar verhouden

● Leerlingen leren dat een muziekstukje bestaat uit muzikale zinnen, net
zoals geschreven tekst.

● Leerlingen plaatsen een liedtekst over muziek
● Leerlingen plaatsen muziek boven een tekst
● Leerlingen beseffen dat ritme de basis is voor een melodie
● Leerlingen passen ritmische patronen toe op een toonladder
● Leerlingen schrijven hun eigen muziekstukje gebruik makend van

noten en ritmische patronen
● Leerlingen gebruiken een open source muzieknotatiesoftware programma zoals

MuseScore, zodat ze hun werk onmiddellijk kunnen beluisteren.



● Leerlingen passen compationele denkvaardigheden toe tijdens het
proces (vb. analyseren gegevens, patroonherkenning, automatisering, debugging,

algoritmes – voor details zie methodologie!)

Realistisch STEAM-CT-kader

Schrijf jouw eigen muziekstukje gebruik makend van ritme en melodie!

(Korte motivering van de STEAM-integratie)

Wetenschap Tecnhology - Engineering

Wat zijn de kenmerken van geluid?

Observatie van harmonische klanken

Gebruik van robotica

Grafische weergave in een coördinatenstelsel

Wiskunde Kunst - Sociale Wetenschappen

Numerieke berekening van intervallen

Logisch denken

Cartesisch coördinatenstelsel

Verhoudingen

Elementen van de statistiek

harmonie in de kunst

Actief luisteren

Luister-gerelateerde emoties

Ritme in de kunst

Ritme in poëzie

Klinkende uitdrukkingen in liedteksten



Methodologie

Samenvattend schema van het onderwijstraject
(stroomschema)

De
el

Beschrijving Timi
ng

1 Inleiding

Hoe zijn de beroemdste muziekstukken geschreven?
Welke "geheimen" gebruiken de grote componisten om hun melodieën effectief
te maken?
Hoe kun je een mooi muziekstuk schrijven?
De uitdaging voor de leerlingen: het componeren van een eigen muziekstuk zal
gebeuren volgens de regels die afgeleid zijn uit de analyse van beroemde
melodieën.

Om de uitdaging aan te gaan zullen we het probleem in delen moeten
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opsplitsen:

We zullen de leerlingen uitleggen dat een melodie, die kan worden beschouwd
als het belangrijkste element in muziek, een opeenvolging is van stijgende en
dalende noten die een ritmisch patroon volgen.

De eerste fase van de analyse zal betrekking hebben op de intervallen tussen de
geluiden. Vervolgens zullen wij het begrip definiëren.
De volgende stappen zullen betrekking hebben op de analyse van muzikale
zinnen.
En tenslotte zullen we focussen op de fasen van de eigenlijke creatie, met de
toepassing van ritmische patronen op de klanken.

2 Een melodisch pad (gamification activiteit)

Integratie STEAM: wiskunde - technologie - techniek

Het is opmerkelijk hoe de componisten de

noten in hun melodieën doen "bewegen".

We stellen deze beweging grafisch voor met behulp van robotica.

De leerlingen zullen “de beweging” van de noten van beroemde melodieën

analyseren door "muzikale paden" te creëren die gevolgd kunnen worden door

een programmeerbare robot (zoals Ozobot, Mbot, enz.)

Voorbeeld 1: Beethoven Sinfonia nr.5 in C klein op.67

(met behulp van, bijvoorbeeld, Ozobot):

Dit zijn de eerste noten van de hoofdmelodie:

Overlap de partituur met een vel overtrekpapier (calceerpapier) en vraag de

leerlingen de richting van de noten te volgen met behulp van een liniaal en een

viltstift.
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Vervang vervolgens het gedrukte melodieblad door een blanco blad om de

Ozobot-detector niet in verwarring te brengen. Door de afdruk te verwijderen,

blijft alleen het spoor van de beweging van de noten over:

Ozobot "kleurcodes" kunnen worden gebruikt om opvallende momenten van de

melodie te onderstrepen: zo kunnen bijvoorbeeld "cool moves" of "timers"

worden gebruikt (zie appendix 1).

Voorbeeld: kleurencodes toegepast op de symfonie van het vorige voorbeeld:

Voorbeeld 2: Vivaldi's "Lente", uit "de 4 jaargetijden"

Melody

Getekend pad van de noten:



Resulterend nummer:

CT: Gegevensanalyse, patroonherkenning, automatisering, visualisering

Het spoor van de melodie zal worden geanalyseerd door de leerlingen. Hierbij

gaan ze  nadenken over het type, de hoeveelheid en de herhaling van de

sprongen (intervallen) die door componisten werden gebruikt: er zal worden

opgemerkt dat zeer grote sprongen zelden worden gebruikt en dat de

hoeveelheid herhaalde noten en sprongen altijd gelijkmatig verdeeld is. Ook zal

worden benadrukt dat er in de muziek symmetrische regels bestaan: van

gelijkenis, van proportie, van richting.

Op die manier wordt er aangesloten bij het concept van symmetrie in de

meetkunde en in de kunst.

Bijlage 1: De kleurcodes van Ozobot



3 Laten we even tellen...

Integratie STEAM: Wiskunde

In deze activiteit zullen we de meest gebruikte numerieke verbanden tussen

klanken onderzoeken. De intervallen zullen geteld worden en aangegeven

worden met een getal.

We zullen beginnen met uit te leggen dat in de muziek het interval tussen twee

klanken wordt gemeten door de noten te tellen die hen scheiden, waarbij in de

telling altijd ook de eerste en de laatste noot worden meegenomen.

Bijv. het interval Fa-Si, wordt als volgt berekend:

= 4

Of dalende Re-Si:

= 3

Aflopend La-Sol:

= 2

Taak:

Om de leerlingen te helpen plaatsen we onder elke noot een vakje zoals bij dit

voorbeeld:

60'



Hieronder vind je de noten van de notenbalk te beginnen bij Mi.

De leerlingen moeten in de vakjes het aantal noten schrijven dat twee klanken

scheidt door de noten (inclusief de eerste en de laatste noot) als volgt te tellen:

= = =

Er wordt gevraagd aan de leerlingen om een streepje te zetten wanneer de

volgende noot, in vergelijking met de vorige, geen variaties in toonhoogte

vertoont. Uiteindelijk krijg je dan het volgende voorbeeld:

CT: Gegevensanalyse, patroonherkenning, gegevensrepresentatie

Bespreek met de klas: Zijn er terugkerende getallen? Wat is het meest gebruikte

interval? Welke getallen (in het bereik 2 tot 8) ontbreken er?

We zullen erop letten voorbeelden te gebruiken die verschillende soorten

intervallen bevatten, om de casus zo gevarieerd mogelijk te maken.

4 Muziek is een taal!

STEAM-integratie: Sociale wetenschappen

Begin met de leerlingen uit te leggen dat een muziekstuk eigenlijk uit zinnen is

opgebouwd, net als de gesproken taal. Weten hoe je een lied componeert,

betekent in feite weten hoe je volledige betekenisvolle zinnen maakt.

We zullen vertrekken van de analyse van de zinnen van grote componisten om te

60'



begrijpen hoe je samenhangende “muzikale ideeën” creëert.

Laat de leerlingen eerst kennismaken met het begrip “muzikale zinnen” door

naar beroemde voorbeelden te luisteren.

Mozart symfonie #40 in G minor K550

Een ander voorbeeld: J.S. Bach - Passacaglia en Fuga

Taak: (in kleine groepjes)

Vraag de leerlingen een korte tekst (songtekst) te maken die aan een bekende

melodie zal worden toegevoegd volgens deze eenvoudige regels:

● wijs een lettergreep toe aan elke noot;

● zorg ervoor dat het accent van de woorden overeenkomt met een sterk

tempo van de maat (in tijd 4/4, bijvoorbeeld, valt het accent op het 1e en

3e deel van elke maat);
● Zorg ervoor dat de zinnen van de tekst overeenkomen met de muzikale

zinnen.

(OPM! Basiskennis omtrent muziektheorie is hier gewenst. Zie activiteit Rhythm is a

dancer voor leeftijdsgroep 9-12y)

Voorbeeld van Vivaldi's "Lente" (de symbolen "V" staan voor de sterke

accenten van de maten).



CT: Algoritmen en procedures, patroonherkenning, debugging

Heb je tijdens het luisteren de verschillende zinnen herkend?

Wat doet de componist om de luisteraar te laten begrijpen dat een zin af is?

Welke moeilijkheden doen zich voor wanneer men een tekst aan een

melodische lijn wil laten beantwoorden?

5 Laten we een melodie maken op basis van een tekst

STEAM Integratie: Sociale wetenschappen

Taak: (in kleine groepjes)

Nu gaan we de omgekeerde procedure uitvoeren als bij activiteit nr. 4: We gaan

een melodie maken op basis van een tekst. We kiezen bijvoorbeeld enkele regels

uit een gedicht en maken op die tekst een kleine melodie:

CT: Algoritmen en procedures, patroonherkenning, debugging

Heb je een muziekstuk gemaakt waarvan de zinnen bij de regels passen?

Hoe kan ik met een sentimentele touch eindigen?

Wat moet ik doen om een melodie een gevoel van "afsluiting" te geven?
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6 De basis voor de melodie is het ritme! (Analyse van de
ritmische structuur van melodieën)

STEAM Integratie: Wiskunde - Sociale wetenschappen

Stimuleer de reflectie van de leerlingen met deze inleiding:

Als we de noten van een bekend muzikaal thema spelen, maar zonder de
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ritmische structuur, dan klinkt dat heel bizar. Misschien kunnen we wel

achterhalen welk lied het is, maar het klinkt allesbehalve.

Wat een melodie uniek maakt, is het ritmische patroon.

Om te begrijpen wat een melodie origineel maakt, is het dus nodig ook de

ritmische structuur ervan te analyseren.

Wij zullen dit onderzoek doen door alleen de ritmische component uit de

melodie te halen:

Probeer dit eens te klappen volgens ritme. Dat klinkt meteen!

Een ander voorbeeld van een melodie zonder ritme

Melodie met ritme

Extractie van de ritmische structuur:



TAAK: Vraag de leerlingen om de ritmische volgorde uit een melodie te halen

zoals hierboven:

Klap dan het ritmisch patroon

CT: Gegevensanalyse, gegevensrepresentatie, patroonidentificatie

Zijn er “ritmepatronen” die meer dan eens worden gebruikt?

Hoe zijn ze verdeeld? Wat maakt ze "uniek"?

7 Ik kies het ritme: toepassing van ritmische patronen op een
toonladder

TAAK: gebruik een eenvoudige toonladder om ritmische patronen toe te

passen. Gebruik ritmes uit de ritmische tabel 1, waarbij erop moet worden gelet

dat op de laatste noot een patroon wordt gebruikt die een hele maat beslaat.

Voorbeeld van de toepassing van enkele ritmische modules op de noten van de

toonladder: een eenvoudige melodie wordt gecreëerd.
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Een ander voorbeeld: een toonladder met onderbrekingen van stijgende

bewegingen.

Dezelfde toonladder met toepassing van verschillende ritmische modules

CT: Algoritmen en procedures, debuggen

Bespreking / reflectie:

welke ritmes passen goed bij de eerste maten?

Welke ritmes passen bij de maten?

Ritmische Tafel no. 1.

8 noten schrijven op voorgedefinieerde ritmen.

TAAK:

De leerlingen gaan nu proberen om noten te schrijven volgens

hun eigen smaak, gebruik makend van de ritmepatronen van tabel 1.

Ze passen daarbij de vaardigheden toe op de bewegingen van de melodie die ze

in de analysefase hebben geleerd.
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De leerkracht helpt de leerlingen om te begrijpen welke intervallen beter zijn om

te gebruiken, door ze te vergelijken met de reeds geanalyseerde stukken.

Voorbeeld:

CT: Algoritmen en procedures, debuggen

Discussie:

Wat "werkt" er niet in onze melodieën?

Hoe kunnen we ze verbeteren?

Welke noten / ritmes geven een gevoel van beweging of rust?

Hebben sommige sprongen die we gebruikten ons naar noten geleid die

"vreemd" waren aan de melodie?

De activiteiten 7 en 8 kunnen worden uitgevoerd met behulp van een open

source muzieknotatiesoftware zoals MuseScore, die de leerlingen de

mogelijkheid biedt hun werk onmiddellijk te beluisteren.  Op die manier krijgen

zij onmiddellijk feedback en kunnen ze op basis daarvan gaan optimaliseren.



Organizatie:
Materialen:

- Sjabloon met de ritme codes
- Partituren uit de methodologie
- Computers
- Software MuseScore

Gebruik van ICT:

Kinderen gebruiken MuseScore om hun eigen muziekstukje te componeren en te beluisteren.

Coaching:
Denk- en doevragen stellen:

3. Laten we even tellen...

- Zijn er terugkerende getallen?
- Wat is het meest gebruikte interval?



- Welke getallen (in het bereik 2 tot 8) ontbreken er?

4. Muziek is een taal ...

- Heb je tijdens het luisteren de verschillende zinnen herkend?
- Wat doet de componist om de luisteraar te laten begrijpen dat een zin af is?
- Welke moeilijkheden doen zich voor wanneer men een tekst aan een melodische lijn

wil laten beantwoorden?

5. Een melodie op basis van een tekst...

- Maak ik een muziekstuk waarvan de zinnen bij de regels passen?

- Hoe kan ik met een sentiment eindigen?

- Wat moet ik doen om een melodie een gevoel van "afsluiting" te geven?

6. De basis voor de melodie is het ritme

- Zijn er “ritmepatronen” die meer dan eens worden gebruikt?
- Hoe zijn ze verdeeld?
- Wat maakt ze "uniek"?

7. Ik kies het ritme

- welke ritmes passen goed bij de eerste maten?

- Welke ritmes passen bij de maten?

8. noten schrijven op voorgedefinieerde ritmen

- Wat "werkt" er niet in onze melodieën?

- Hoe kunnen we ze verbeteren?

- Welke noten / ritmes geven een gevoel van beweging of rust?

- Hebben sommige sprongen die we gebruikten ons naar noten geleid die "vreemd"

waren aan de melodie?

Stimuleren van samenwerking

Teamwerk: groepen bestaan uit ongeveerl 2-3 leerlingen

Formatieve evaluatie

De beoordeling zal gebaseerd zijn op: 
1. Algemene observatie door de docent: groeps- en individuele processen en resultaten 
2. Probleemoplossing en kritische reflectie. 
3. Het bereiken van specifieke doelstellingen door de groep in elk van de onderdelen van het
proces. 



Aanpassingen:
Basiskennis omtrent muziektheorie is hier gewenst. Zie activiteit Rhythm is a dancer voor

leeftijdsgroep 9-12y


