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KORTE HANDLEIDING VOOR DE STUDENT 

 
AANMELDEN 

1. Ga naar de website: www.zingzonline.nl    
 

2. Wanneer je nog geen account hebt kun je je registreren via de registratie pagina in 
het hoofdmenu  ga naar de knop: STUDENT. 

 
3. Na een succesvolle (goedgekeurde) registratie word je account geactiveerd en kun je 

als STUDENT inloggen.  
 

4. Via mijnZingzOnline  kun je altijd je gegevens bijwerken - mocht je je wachtwoord 
kwijt zijn – geen probleem, via de ‘wachtwoord vergeten’ link kun je een nieuw 
wachtwoord instellen. Voorwaarde is je bij de registratie een geldig e-mail adres hebt 
opgegeven.   

 

NAAR HET LESMATERIAAL 
 Eenmaal ingelogd kun je al het lesmateriaal gebruiken.  

Kies GROEP 3 of GROEP 4      (later dit jaar groep 5)  
 

Via de kalender kom je bij de video’s - per periode van 6 weken dagelijks een video.   

Rood is de video voor de maandag – blauw voor dinsdag – groen voor woensdag – 
oranje voor donderdag en geel voor vrijdag. Elke video duurt ca. 7/8 minuten – dat is 
per week 5 x 7/8 minuten = 35/40 minuten. Theoretisch kun je ook 1 middag per 
week 35/40 minuten lang alle video’s bekijken, of je maakt een andere indeling in de 
week die past is in jouw rooster. In het geval van feestdagen kijk je dus meerdere 
video’s op een dag. Advies van de muziekschool is om zoveel mogelijk elke dag een 
video te bekijken onder het motto: beter elke dag acht minuten muziek maken dan één 
keer in de week 40 minuten! Cruciaal voor (muzikale) ontwikkeling is dagelijkse oefening. 

Omdat het een lineaire methode is kun je geen video overslaan. Dus hou je aan de 
volgorde van video’s – ongeacht de datum dat je begint. 
   
     maandag - dag 1        dinsdag – dag 2       woensdag – dag 3   donderdag – dag 4    vrijdag – dag 5   
 

 
week 1 
   
  
 

 
week 2 
 
 
 
week 3 … 
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Naast de video’s zijn er nog 3 knoppen met ondersteunend lesmateriaal.  
 

 
 

Muziek   Hier vind je het SONGBOEK (PDF) met alle liedjes en akkoorden. 

Van ieder lied is er een CLIP/VIDEO met een gezongen versie en 

een instrumentale versie. 

Naast de video van de dag kun je met dit materiaal de les aanvullen of 
gebruiken tijdens uitvoeringen.      

 

Lesmateriaal bestaat uit lesboeken en leskaarten.  
In de lesboeken (PDF) zijn de video’s  uitgewerkt op ‘papier’.   

Je kunt het draaiboek (van de video van de dag) zo meelezen.  
Een lesboek beschrijft 1 week van 5 video’s. Dus je hebt per periode 6 
lesboeken.   
leskaarten (PDF) (leerling bladen, ritmekaarten, melodiekaarten, 

etc.…) die in de video’s worden gebruikt en die je zelf kunt toepassen 
als je muzikale activiteiten wilt herhalen (je kunt ze ook downloaden 
en uitprinten).  

 
Leerlijn (PDF)  

Hier vind je alle doelen van deze lesperiode van 6 weken en de 
MATRIX met de uitgewerkte lange leerlijn van de muziekmethode.  
Dit geeft een inhoudelijk overzicht van wat de kinderen leren 
gekoppeld aan de domeinen (zoals vastgesteld in de SLO doelen en de 
kerndoelen voor het basisonderwijs).     

 
Heel veel plezier en succes met deze digitale muziekmethode namens de muziekschool 
Amsterdam en al haar muziekdocenten.    
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