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Eigen-wijs Digitaal is een complete
muziek-, dans- en dramamethode.
Naast de lessen vind je ook
honderden liedjes kant en klaar
voor op het digibord.

Dáárom Eigen-wijs Digitaal
•
•
•
•
•

Je geeft de lessen muziek, dans of drama eenvoudig vorm.
Je vindt steeds nieuwe en actuele liedjes.
Er zijn veel video’s, beeldmateriaal en animaties toegevoegd.
De methode bevat modern uitdagend lesmateriaal.
Eigen-wijs Digitaal biedt een compleet pakket voor het muziek-, dans- en dramaonderwijs.

De methode is ontwikkeld in
samenwerking met leraren
basisonderwijs, vakdocenten en
docenten Pabo. Met Eigen-wijs
Digitaal haal je de meest
betekenisvolle en eigentijdse
methode voor muziek, dans en
drama in huis.

www.eigenwijsdigitaal.nl.
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Nieuw: Leerlijn dans en drama!
Eigen-wijs Digitaal is uitgebreid met lessen dans. De lessen drama zijn in ontwikkeling.
De lessen sluiten aan bij de thema’s van de muzieklessen, zodat er een samenhangend creatief pakket ontstaat.

Muziek-wijs: ca. 130 lessen
Dans-wijs: ca. 40 lessen
Drama-wijs: 40 lessen (in
ontwikkeling)
• voor de groepen 1 t/m 8
• complete doorgaande
leerlijnen gebaseerd op het
SLO-leerplankader
• speciaal ontwikkeld voor het
digibord

Zing-wijs: 500 liedjes
• liedjes uit Eigen-wijs en
Kleuter-wijs
• een schat aan actuele
Engelse liedjes voor het
Engelse taalonderwijs
• eenvoudig zoeken op thema,
groep, trefwoord of bundel
• 	regelmatige update met nieuwe
liedjes

Prijs
Basisscholen betalen voor een abonnement een vast bedrag plus een bedrag per leerling per jaar.
Voor Centra voor Kunstzinnige Oriëntatie en vakleraren zijn speciale regelingen. Studenten kunnen een goedkoop
studentabonnement aanschaffen.
Zie voor de huidige tarieven: www.eigenwijsdigitaal.nl
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Nieuwe opzet: voor álle
leerkrachten
•

•
•
•
•

Jouw voorbereiding is tot een minimum beperkt
door de duidelijke instructies, de afbeeldingen,
video’s, plaatjes en luistervoorbeelden.
De leesteksten zijn kort en krachtig.
Je ziet in een oogopslag wat je moet doen.
Ook voor de kinderen is de opzet direct 		
duidelijk.
Iedere leerkracht kan met Eigen-wijs Digitaal
werken.

Muziek-wijs, Dans-wijs en
Drama-wijs

Zing-wijs: 500 liedjes

Creatief model

Je hebt in Zing-wijs keus uit ruim 500 liedjes.
• Je kunt heel eenvoudig zoeken op thema, groep,
trefwoord of bundel.
• Je vindt er alle notenvoorbeelden, tekst en
gezongen voorbeelden.
• Jouw leerlingen maken kennis met een grote
variatie aan liedjes en stijlen. Country, hiphop,
jazz en kamermuziek komen binnen hun bereik
door de verschillende begeleidingen van de
liedjes.
• Je treft honderd unieke Engelstalige liedjes
aan, ingedeeld in de thema’s van Engels-inhet-basisonderwijs (Eibo): op straat, tellen,
dieren enzovoort. Je kunt ze daarom uitstekend
gebruiken bij het vak Engels op de basisschool.

De leerlingen doorlopen in elke les vier fasen:
oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.
Ze ontwerpen muziekstukjes, bedenken bewegingen
bij muziek, bedenken nieuwe teksten bij liedjes,
laten hun eigen dans zien of spelen met hun
groepje een zelfbedacht speelstukje. Ook zingen
ze hun liedjes, bewegen op muziek, luisteren
naar een breed samengesteld muziekrepertoire en
leren om te gaan met verschillende vormen van
muzieknotatie.

21e eeuwse vaardigheden
We sluiten aan bij de huidige onderwijskundige
en muziekpedagogische ontwikkelingen.
Eigen-wijs Digitaal schenkt expliciet aandacht
aan de ontwikkeling van creativiteit,
probleemoplossende vaardigheden en
samenwerking. We volgen daarbij het leerplankader
kunstzinnige oriëntatie (SLO, 2014). Deze leerlijn
is voor scholen en kunstaanbieders richtinggevend
voor de opzet van het curriculum kunstzinnige
oriëntatie.

De lessen zijn gebaseerd op de vernieuwde
doorgaande leerlijn muziek van de SLO.
• Je kunt alle lessen geven vanaf het digibord.
• Je kunt werkbladen en andere leerling-		
materialen uitprinten of op het digitale 		
schoolbord presenteren.
• Je hebt keuze uit allerlei vakoverstijgende
thema’s (dieren, spel, feest, enzovoorts) met
genoeg materiaal voor meerdere muzieklessen.

Beproefde materialen
vernieuwd
In Eigen-wijs Digitaal vind je veel concepten terug
die de afgelopen decennia hun waarde hebben
bewezen:
• Bevat liederen uit de bekende liedbundels
Eigen-wijs en Kleuter-wijs.
• De lessen zijn vernieuwd en geactualiseerd.
• De theoretisch achtergronden komen uit
Muziek Meester! Dit is een handboek voor
muziekonderwijs op de Pabo.
• De theorieën en leermodellen van de SLO vormen
de basis van deze uitgave.

In Eigen-wijs Digitaal staan actualiteit,
authenticiteit en betekenisvol leren voorop.
• Jij als leerkracht begeleidt de les als coach of
bemiddelaar.
• Je beleeft samen met de kinderen de inhoud.
• Met Eigen-wijs Digitaal is het eenvoudig om
aan te sluiten bij het model ‘Expliciete Directe
Instructie’.
• Je vindt regelmatig lesactiviteiten met aandacht
voor sociaal-emotionele ontwikkeling, onderlinge
samenwerking en coöperatief leren.

www.eigenwijsdigitaal.nl

