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Elke leerkracht die kennismaakt met het project muzische vorming, wordt aangesproken op zijn persoonlijkheidsontwikkeling. Door muzische vorming te beleven, creëert men een andere visie op het leven, wordt creativiteit aangewakkerd,
wordt er vorm gegeven aan gevoelens en leert men kritisch te staan binnen verschillende maatschappelijke domeinen.
De leerlingen plukken de vruchten van het muzische bewustzijn van de leerkracht. Ze krijgen de kans om het leergebied
muzische vorming te ervaren, om zo op hun manier vorm te geven aan hun eigen leefwereld en hun culturele interesses.

Leerkracht en muzische coach
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De coach begeleidt de leerkracht ter plaatse. Samen werken ze, vanuit hun eigen expertise, rond de vijf muzische
domeinen.
De muzische coach en leerkracht leggen samen een muzisch traject af waarbij de muzische vorming geïmplementeerd wordt in het gewone klasgebeuren.
Tijdens de coaching wordt de muzische grondhouding
verdiept en verbreed.
Coach en leerkracht begeleiden samen de leerlingen. Het
is geenszins de bedoeling dat de coach alleen voor de klas
staat. Hij/zij ondersteunt de leerkracht.
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De coach werkt op maat en doelgericht en
zorgt ervoor dat alle muzische domeinen aan
bod komen.
Leerkrachten worden gesteund in het benutten van hun eigen creativiteit. Kennis en vaardigheden worden toegepast in de klaspraktijk
met ruimte voor experimenteren en creëren.
Er wordt veel aandacht geschonken aan de
theoretische onderbouw en het uitwerken van
muzische lessen.

V.u.: Wim Bergé | schepen van deeltijds kunstonderwijs | p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen

Openingsuren secretariaat

Maandag tot vrijdag
van 14.00 tot 19.30 uur
Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur
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Leuvensesteenweg 187
3390 Tielt-Winge
tel 016 63 15 65
academie@tielt-winge.be
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