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Disclaimer

Karin Beumer 2021
Deze reader hoort bij de training tot docent dreumesdans/peuterdans van Dreumeland te
Utrecht. De aanwijzingen en oefeningen in deze map zijn gebaseerd op studie en ervaring.
De auteur en Dreumeland stellen zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade
als gevolg van het toepassen van de inhoud. Neem bij onduidelijkheden en vragen contact
op met Karin Beumer.
Voor de leesbaarheid van de reader gebruiken we overal ‘hij’ als we het over een kind
hebben. Natuurlijk kan het dan ook een meisje gaan. Deze keuze is puur gepasseerd op
leesgemak.
Niets uit deze reader mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, internet of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke en
voorafgaande schriftelijke toestemming van Karin Beumer.
In de reader verwijzen we, vanwege de leesbaarheid, naar dreumesen en peuters alleen met
‘hij’. Uiteraard bedoelen we dat dit zowel ‘hij’ als ‘zij’ kan zijn. En als we verwijzen naar een
ouder, dan kan dat ook altijd een verzorger of grootouder zijn.
Contactinformatie
Karin Beumer
karin@dreumeland.nl
030 - 265 75 75
www.dreumeland.nl
Dreumeland is erkend door het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, als
onderwijsinstelling.
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1. Ontwikkelin
1.1 Dreume

Kinderen van 12 maanden tot 2 jaar noem je een dreumes.
Een belangrijke mijlpaal in het leven van iedere dreumes is het leren lopen. Ineens kan
hij zelf bepalen waar hij gaat en staat. Daardoor kan hij zijn natuurlijke nieuwsgierigheid
steeds beter bevredigen. De ontwikkeling van een dreumes wordt hier per
ontwikkelingsgebied beschreven.

1.1.1 lichamelijke ontwikkeling dreume

De lichamelijke ontwikkeling van het kind gaat nu niet meer zo snel als toen hij nog een
baby was. Maar hij leert wel iets heel belangrijks: lopen.
Groei
Na het eerste levensjaar is de hele snelle groei er een beetje uit. Als dreumes (dus in zijn
tweede levensjaar) groeit hij nog ongeveer 12 centimeter. Qua gewicht komt er nog
ongeveer 3 kilo bij in dit jaar. Dat komt meestal omdat het kind als dreumes een stuk
minder gaat eten.
Motoriek
Op het gebied van beweging en motoriek leert een dreumes heel veel in dit jaar.
Wanneer een kind wat leert, is niet precies te voorspellen. Sommige kinderen kunnen
bijvoorbeeld al los lopen als ze 13 maanden oud zijn, andere kinderen doen dat pas
met anderhalf jaar.
Gemiddeld rond de 12 maanden trekt het kind zichzelf vanuit zit op tot hij op zijn eigen
beentjes staat. Misschien kan hij al een paar stapjes langs de tafel lopen. Als hij zichzelf
genoeg vertrouwt, dan durft hij misschien ook al een paar stapjes los te zetten. Deze
ontwikkeling gaat over in los lopen, dat zijn dan wel kleine onzekere stapjes. Een
drempel blijft voor een dreumes lange tijd een grote hindernis om te nemen; ze houden
zich het liefst vast of gaan op hun knietjes erover heen. Bekijk het vanuit hun
perspectief: het hoofd was altijd laag bij de grond en ineens ‘heel hoog’.
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Gecontroleerd
Hoe snel of langzaam het kind zich ook ontwikkelt, zijn bewegingen worden in ieder
geval steeds gecontroleerder en beter op elkaar afgestemd. Hij kan steeds beter
rennen, klimmen, schoppen, gooien en traplopen. Ook kan hij zijn evenwicht steeds
beter bewaren.
Daarnaast wordt zijn jne motoriek steeds beter: hij kan kleine voorwerpen tussen duim
en wijsvinger pakken, blokken stapelen en vormen in het juiste gaatje passen.
Hij krijgt veel meer mogelijkheden om zelf op onderzoek uit te gaan. Dat zorgt ook weer
voor een impuls voor zijn ontwikkeling op andere gebieden.
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Dreumesen ontdekken en ervaren hun eigen mobiliteit en hierdoor hun vrijheid. Hij kan
kleinere voorwerpen oppakken en overpakken van de ene hand in de andere. In deze
fase kan het kind eenkennig worden.
Wat betekent dit voor de dreumesdans?
Je les is het leukst als de kinderen zelfstandig kunnen lopen. Er is dan veel meer
interactie tussen ouder en kind. Het is heel anders als de ouder het kind de hele tijd
draagt … de ouder ‘bepaalt’ dan de beweegervaring. Het kind wordt zelf niet of minder
gestimuleerd om te bewegen.
Zoals in je de tekst hiervoor leest, loopt niet iedere dreumes gelijk vanaf 1 jaar. Advies is
dan ook om de dreumesdans te starten met kindjes die zelfstandig kunnen lopen.
De bewegingen van een dreumes zijn nog onzeker en voorzichtig. Let er daarom ook op
dat je in je les echt simpele bewegingen doet. Een liedje waarbij je moet staan,
stampen, klappen en vervolgens een rondje moet draaien draaien achter elkaar is al te
ingewikkeld. Denk in ‘Jan huigen in de ton’; ze buigen en ze vallen alleen maar! En dat
een paar keer achter elkaar. De dreumes is gek op herhaling, dus succes verzekerd.
Twee of meer gecombineerde houdingen zijn niet mogelijk. Herhaal een beweging liever
vaak achter elkaar dan dat je m te snel afwisselt.

1.1.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling dreume

De dreumes komt er langzaam achter dat hij geen verlengstuk is van zijn moeder, maar
dat hij een individu is. Dat luidt het begin in van de peuterpuberteit.
Een eigen persoon
Als een dreumes zichzelf voort kan bewegen zonder hulp, begint hij zich te realiseren
dat hij een eigen persoon is. Hij wil dingen zelf doen en zonder ouder op onderzoek uit
gaan. Rond anderhalf jaar ontwikkelt hij zijn ‘eigen willetje’. Als hem iets gevraagd
wordt, zal hij daar vaak ‘nee’ op antwoorden. En hij kan een enorme driftbui krijgen als
iets niet zo gaat als hij graag wil. Krijsend kan hij dan op de grond gaan liggen, of hij
schopt en slaat tegen alles wat op zijn pad komt.
Ouders kunnen daar vaak moedeloos van worden met als ‘gevaar’ toegeven aan de
wens van de dreumes. Vergeet niet dat een kind geen andere manier nog weet om dit
duidelijk te maken. En zich ook totaal niet schaamt als er een zaal vol dreumesjes
wacht om te beginnen met dansen … terwijl hij een driftbui krijgt.

s


Nieuwsgierigheid
De dreumes is de hele dag in beweging: hij gaat overal op af. Zodra hij kan lopen en
kruipen komt er veel meer binnen zijn bereik, en dat wil hij graag vastpakken. Hij is
nieuwsgierig. Deze ‘ervaringen’ dragen allemaal bij aan de ontwikkeling: hij leert wat
zwaar is, wat licht is, wat warm is en wat koud is bijvoorbeeld. Gevaren en risico’s kan
hij nog niet overzien, dus ouders hebben een belangrijke taak in waakzaamheid.
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Scheidingsangst
Tegelijk met de ontdekking dat hij zijn eigen persoon is, kan de dreumes ook zijn
moeder erg missen als die niet in de buurt is. Hij wil de wereld ontdekken, maar tegelijk
wil hij weten dat mama er is. Als zij er niet is of niet in beeld is, kan een dreumes bang
worden dat zijn mama niet meer terugkomt. Dit is te verklaren vanuit grote behoefte aan
warmte en veiligheid van zo’n klein kind. Soms kan dit ook een verklaring zijn waarom
een dreumes niet wilt gaan slapen of moet huilen voordat hij in slaap valt.
Naast andere kinderen spelen
Een dreumes speelt niet met, maar naast andere kinderen. Daarin spiegelen ze graag,
ze doen elkaar na. Contact maken met de ander gaat nog niet heel sociaal, iets van een
ander afpakken is ook een manier om contact te leggen. Omdat ze zich nog niet in
elkaars gevoelsleven kunnen verplaatsen, snappen ze het niet als de ander gaat huilen.
De dreumes moet nog leren dat afpakken niet kan.
Wat betekent dit voor de dreumesdans?
Deze ontwikkelingen hebben voor de dreumesdans tot gevolg dat je heel duidelijk moet
zijn. De nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze je altijd willen helpen, altijd bakken of
laatjes open doen. Denk hierover na bij de voorbereiding van je ruimte. En maak ouders
ook verantwoordelijk voor de regels hiervoor. Kaart dat bijvoorbeeld vooraf aan in een
mail of introductiepraatje naar de ouders.
Je las ook over het eigen willetje … het zal zeker voorkomen dat een dreumes het
materiaal niet wil afgeven. Zorg daarom ook dat als je materiaal gebruikt, het niet te kort
is. En gebruik ook niet bij ieder liedje achter elkaar materiaal, wissel het af.
Inleveren doe je snel en heel duidelijk. Want de dreumes heeft structuur nodig. Als hij
voelt dat hij dat sambaballetje nog wel even vast kan houden, gaat ie daarom zeuren.
Het kan zijn dat een ouder vraagt of een kind dat nog even vast mag houden. Wees als
docent consequent en duidelijk tegen iedereen. Als een kind gaat huilen is het aan de
ouders om het te troosten. Hoe hard dat ook klinkt, maar jij moet ook verder met de
rest van de groep! Later komen we nog terug op het ‘afscheid nemen van materiaal’.

fi

Dreumesdans moet echt met ouders erbij. De dreumesjes zijn te klein om zonder
ouders te dansen, bovendien willen de meeste dat ook niet ivm de scheidingsangst.
Maar ouders zijn ook een jn ‘hulpmiddel’ om hun eigen kind te corrigeren en helpen,
zonder ouders zou je de hele tijd instructie geven, corrigeren en kom je bijna niet aan
dansen toe. En uiteraard stimuleer je in een dreumesdans dus ook de band tussen
ouder en kind!
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1.1.3 Cognitieve ontwikkeling dreumes

De dreumes begint nu langzaam een beetje te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Zijn
nieuwsgierigheid zorgt voor veel nieuwe indrukken, die zijn cognitieve ontwikkeling
stimuleren.
Opdrachtjes begrijpen
De dreumes leert simpele opdrachtjes begrijpen. Je kunt hem vragen om iets voor je te
doen, bijvoorbeeld een bal pakken en naar je toe brengen, of het geluid van een poesje
nadoen. Hij kan zijn sokken uittrekken en plaatjes in een prentenboekje aanwijzen. Hij
leert daarmee ook dat zijn acties een gevolg hebben. Je kind gebruikt de dingen waar
ze voor bedoeld zijn. Met een kam kamt hij het haar van een pop, een autootje is om
mee te rijden.
Gehoorzamen
Tot een jaar of 2 kun je van een dreumes nog niet eisen dat hij altijd naar je luistert. Als
hij iets doet wat niet mag, dan zeg jij dat dat niet mag. Hij zal er dan meestal wel mee
stoppen. Maar zodra jij verder gaat met de les, doet hij het opnieuw. Hij snapt nog niet
dat het verbod nog steeds geldt. Dat leert hij pas na zijn tweede verjaardag.
Omgeving
Doordat zijn motoriek steeds beter wordt, gaat de dreumes nu steeds vaker op
onderzoek uit. Door al zijn zintuigen te gebruiken leert hij zijn omgeving steeds beter
kennen. Hij leert steeds meer verschillen kennen tussen kleuren, geuren, geluiden en
materialen.
Creativiteit
Ergens in zijn tweede levensjaar ontdekt een dreumes dat hij een potlood kan
vasthouden en dat hij daarmee kan tekenen. In het begin zal hij alleen maar krassen.
Daarmee wil hij geen tekening maken, maar het is een bewegingsspelletje. Hij vindt het
leuk om met het potlood te bewegen en te kijken hoe er een streep op het papier (of de
muur ;-) achterblijft. Het echte tekenen komt pas als hij een peuter is.
Wat betekent dit voor de dreumesdans?
In het kader van de cognitieve ontwikkeling van de dreumes zijn kleine opdrachtjes dus
goed en leuk om te doen. Dat komt voor een dansles goed uit, wat dacht je van:
inleveren materiaal, opruimen, maar ook schudden, stampen, klappen. Je kan wel
zeggen dat dreumesdans een ideale plek is om deze ontwikkeling te stimuleren.
Alleen … binnen deze ontwikkeling hoort ook het gehoorzamen en het feit dat een
dreumes alleen gehoorzaamt zolang de persoon, die de opdracht om te gehoorzamen
geeft, in de buurt is. Als jij als docent een dreumes corrigeert, zal hij zeker luisteren …
totdat je niet meer kijkt. Dat doen ze niet om stout te zijn.
Dat kunnen ze op mentaal gebied nog niet bevatten. Gelukkig is deze les altijd met
ouders (zij kunnen hun eigen kind corrigeren). Dat draagt er ook aan bij dat de dreumes
op een veilige manier zijn grenzen en mogelijkheden kan ontwikkelen.
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1.1.4 Taalontwikkeling dreume

Tussen de eerste en tweede verjaardag maakt een dreumes een paar belangrijke
ontwikkelingen door op taalgebied. Van het eerste woordje naar tweewoordzinnetjes is
een hele prestatie.
Het eerste woordje
Ergens tussen 12 en 18 maanden spreekt de dreumes zijn eerste woordje. Veel ouders
zullen zeggen dat het eerste woordje van hun kind ‘mama’ of ‘papa’ was. Toch is dat
niet altijd het geval. Meestal brabbelen kinderen klankreeksen als ‘mamamamama’ of
‘papapapa’. Ouders interpreteren dat vaak als een woord. Misschien moet je het zo
zien: dat is de reden dat de ouders ‘papa’ en ‘mama’ heten ;-)
Maar je kunt pas spreken van een echt woord als een kind ‘een bepaalde
klankcombinatie altijd in dezelfde situatie gebruikt en er ook duidelijk betekenis mee wil
overdragen’ (Goorhuis-Brouwer, 1997). De grens tussen brabbelen en een echt woord
is vaak moeilijk te trekken. Ook omdat het kind zo’n eerste woordje vaak nog niet goed
uitspreekt. Hij is zijn spraakmotoriek nog volop aan het ontwikkelen.
Symboolfunctie van taal
Een belangrijke stap in de taalontwikkeling van de dreumes is dat hij begrijpt dat taal
een symboolfunctie heeft. Op een bepaald moment gaat het kind begrijpen dat je met
een woord kunt verwijzen naar dingen, situaties en emoties. Alles heeft een naam en
ineens wordt het kind nieuwsgierig naar alle namen: hij gaat wijzen naar voorwerpen
waarvan de ouders moet zeggen hoe ze heten. Het kind gaat nu langzaam doorkrijgen
dat je met taal over dingen kunt praten die los van jezelf staan, dat er een onderscheid
is tussen ‘ik’ en ‘ de wereld om mij heen’.
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Spraakmotoriek
Dit jaar is de dreumes ook hard bezig om te leren hoe je de verschillende klanken in
onze taal precies moet maken. Want iedere spraakklank vereist nu eenmaal een
speci eke stand van de lippen, de tong en het gehemelte.
• Moeilijke klanken zijn bijvoorbeeld de ‘s’ en de ‘r’. Soms heeft een kind deze pas
goed onder de knie als hij 5 is.
Veel
kinderen
gebruiken een ‘t’ in plaats van een ‘k’: ‘toe’ in plaats van ‘koe’.
•
• Ook wordt de ‘l’ vaak verruild voor een ‘j’ ; ‘lap’ wordt ‘jap’.
• Moeilijke klanken laat hij soms ook gewoon weg: ‘ofant’ in plaats van ‘olifant’.
De ontwikkeling van de spraakmotoriek en de hele lichamelijke motoriek hebben veel
met elkaar te maken.
Is de algehele motoriek van het kind niet zo sterk (hij loopt niet zo snel, valt vaak of
durft niet goed te klimmen)? Dan ontwikkelt zijn spraakmotoriek zich meestal ook wat
langzamer.
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Woordenschat
Woordjes die een dreumes in de beginfase veel gebruikt, zijn:
• de namen van voorwerpen of dieren: ‘poes’ of ‘bal’
• ‘op’ (als iets opgegeten is) en ‘weg’ (als iets weg is)
• ‘tuste’ (welterusten) en ’asse’( alsjeblieft)
• aanwijzende woorden: ‘deze’, ‘die’ of ‘dat’
Een dreumes heeft inmiddels geleerd dat je woordjes ook vragend kan maken door de
toonhoogte aan het eind van het woord omhoog te laten gaan ( ‘weg?’ ‘poes?’). En hij
kan ze ontkennend maken door er heftig zijn hoofd bij te schudden. Dus lichaamstaal
doet zeker ook al mee in de communicatie naar anderen.
Een wat oudere dreumes (tegen de 2 jaar) zal meer in twee woorden gaan spreken, en
aan het onderwerp dat hij bedoelt een kenmerk, eigendom, locatie, actie of
attentiewaarde plakken. Bijvoorbeeld:
• ‘hier kome’ of ‘kijk poes’: attentiewaarde
• ‘nijntje hier’ of ‘nijntje stoel’: locatie
• ‘chone luie’ of ‘grote auto’: kenmerk/eigenschap
• ‘mama loopt’ of ‘papa koke’: actie
• ‘mij tas’ of ‘papa auto’: bezit
Wat betekent dit voor de dreumesdans?
In de dreumesdansles kan je er dus vanuit gaan dat de dreumesen een heleboel
woorden begrijpen, maar een heleboel ook niet. Beperk je in de instructie dan ook tot
eenvoudige woorden. Zorg dat je in je instructie aansluit bij het thema van het liedje én
bij de beleving van de dreumes. Een liedje waarin je dieren uitbeeld, doe je er het beste
aan om er een beweging én een geluid aan te koppelen. Misschien kennen ze het
woord ‘olifant’ niet en gaat er bij de opdracht ‘stampen’ ook nog geen bel rinkelen,
maar heb je ze helemaal als je het geluid van de olifant vraagt of zelf voordoet en een
slurf maakt.
Doe de dreumesjes een plezier en benoem alles wat ze aanwijzen, maar ook alles dat jij
gebruikt of aanwijst.

fi

Uiteraard zijn de ouders in de les en, ook voor wat dit ontwikkelingsgebied betreft, is
dat weer jn. Ouders maken de vertaalslag van de opdracht naar hun eigen kind en
omgekeerd; ouders helpen jou om hun dreumes te begrijpen.
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1.1.5 Tot slo

Dreumesdans betekent dus samen dansen, waarbij ouder en dreumes zich op elkaar
concentreren. Dreumesdans is een plezierige manier om de onderlinge band te
versterken. Een dreumes leert in deze levensfase op eigen benen te staan en de wereld
om hem heen te ontdekken.
Dreumesdans is een ideale manier om een dreumes spelenderwijs vertrouwd te laten
raken met het verkennen en respecteren van grenzen. Een dreumes is gebaat bij veel
herhalen, goed voordoen en aanmoediging.
aanwezigheid van de ouder/verzorger
In feite hebben de ouders meerdere rollen in jouw les:
- Tolk: Ouders maken de vertaalslag naar het kind over wat de bedoeling is en ze
helpen jou jun kind te begrijpen.
- Stimulator: Goed voorbeeld doet volgen, dus ouders doen actief mee en stimuleren
zo het kind. Maar ook zijn ze stimulator van de verbinding tussen ouder en kind, door
de gezamenlijke beleving en pret die ze hebben.
- Begrenzer: Een dreumes schat zijn invloed op de buitenwereld in en experimenteert
hoe ver hij kan gaan. Dit betekent dat ze grenzen gaan verkennen en uitproberen. Als
ouder is het belangrijk om deze grenzen duidelijk te maken. Ze begeleiden hun kind
door eenduidig en consequent te zijn. Het is van belang dat zij de dreumes in hun
buurt houden én de les echt samen ervaren. Pas dan is de les veilig en leerzaam voor
het kind.
In een les kan je verschillende ouder-kindsituaties ten aanzien van de docent
tegenkomen:
- Ouder staat voor het kind (dus tussen docent en kind). Dat bedoelen we niet fysiek,
maar non-verbaal. Bijvoorbeeld een ouder die tegen de docent zegt “hij vindt het niet
leuk”, terwijl jij ziet dat het kind het alleen wat spannend vind en afwachtend is. Dit is
de lastigste situatie, je kan en mag hier niets van zeggen. Je kan de ouder alleen op
andere manieren stimuleren om het kind even te laten gaan, door bijvoorbeeld te
zeggen dat je uit ervaring weet dat ze soms een paar lessen nodig hebben om te
wennen.
- Ouder staat los van het kind (het kind gaat zijn eigen gang in de ruimte). Het kind
mist nu de stimulans en het samen beleven met de ouder.
- Ouder staat naast het kind. Dit is de prettigste en leukste situatie; ouder en kind doen
samen mee in jouw les en maken samen plezier.
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Het is goed om je van deze situaties bewust te zijn en het is goed om de laatste situatie
als ideaal voor ogen te hebben. Respecteer toch ook altijd de band tussen ouder en
kind en hoe die zich uit. Je kan ouders niet direct instrueren om zich op die manier te
gedragen.
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De ouders dragen in jouw les op alle besproken ontwikkelingsvlakken mee:
- Lichamelijke ontwikkeling: ze ondersteunen, sturen en stimuleren hun kind in
beweging.
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: ze verbinden zich door de les samen te beleven. De
kinderen voelen zich ook zeker/veilig door aanwezigheid van de ouders. Dat geeft
vertrouwen.
- Cognitieve ontwikkeling: ouders helpen het kind om te leren, zich te ontwikkelen in
de les.
- Taalontwikkeling: de ouder fungeert als tolk tussen docent en kind en tussen eigen
en andere kinderen. Deze interacties, en zeker ook de les op zich, stimuleren de
taalontwikkeling.
Voordelen voor de dreumes
• Versterkt het gevoel van geliefd, gerespecteerd en veilig zijn;
• Helpt bij het omgaan met andere kinderen;
• Leert omgaan met regels, structuur en materialen;
• Zorgt voor plezier en ontspanning;
• Ontwikkelt de motorische vaardigheden;
• Versterkt de cognitieve ontwikkeling;
• Helpt om overtollige energie los te laten.
aandachtspunten docent:
Vraag de ouders om mee te doen in je les. Daarmee zorg je dat de kinderen ook
gestimuleerd worden om te bewegen. En ze zijn een verlengde van de docent in het
doorgeven van de ‘opdracht’.
Gebruik deze kennis over de ontwikkeling van de dreumes alleen om jezelf te
ontwikkelen in je werk en je klanten te begrijpen.
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1.2 Peute

Peuters hebben een natuurlijke behoefte aan bewegen, rust en regelmaat.
Als een kind veel bewegingservaring opdoet, wordt hij lichamelijk sterker. Het bewegen
stimuleert de doorbloeding en dit geeft voeding aan de botten, spieren en organen. Het
stimuleert ook het lichaamsbewustzijn en aanvoelen van grenzen. Dans geeft
voldoening.
Peuterdans is niet prestatiegericht, en er wordt nooit haast bij gemaakt. Er wordt
gekeken naar de individuele ontwikkeling van het kind, op een uitnodigende manier,
zonder te forceren. Het kind wordt aangemoedigd om zelf stap-voor-stap zijn
ontwikkeling aan te gaan en/of moeilijkheden te overwinnen. Dat legt de basis voor een
gezonde dosis zelfvertrouwen.
In dit onderdeel wordt de ontwikkeling per gebied beschreven.

1.2.1 Lichamelijke ontwikkeling peute

De snelle ontwikkelingen op lichamelijk gebied heeft het kind zo’n beetje achter de rug
als hij 2 jaar oud is. Hij leert zijn bewegingen alleen ver jnen en nog iets beter
coördineren. Belangrijkste mijlpaal in deze periode is het zindelijk worden.
Groei
Als peuter gaat het kind steeds langzamer groeien: in 3e derde en 4e levensjaar krijgt hij
er per jaar 8 tot 10 centimeter bij. Dat is dus nog geen centimeter per maand. Hij krijgt
er ook niet heel veel kilo’s bij: ongeveer 3 kilo per jaar. Doordat de kinderen veel meer
bewegen, zal vaak het bekende ‘peuterbuikje’ langzaam verdwijnen. Ook zullen ze
steeds minder slaap nodig hebben.
Motoriek
De motoriek ver jnt zicht steeds meer. De peuter beweegt evenwichtiger in lopen en
rennen. En waarschijnlijk durft hij al behoorlijk te klimmen. Je moet kinderen in deze
leeftijd in de les dus in de gaten houden in de buurt van kasten en stoelen! Want gevaar
zien ze nog steeds niet. De jne motoriek wordt ook steeds beter; ze leren kralen rijgen,
bladzijden van een boekje omslaan, gaatjes vullen met de juiste vorm, prikken, knippen
en plakken. De peuter kan ook steeds beter met een potlood overweg.
Zindelijk worden
Rond de 2e verjaardag is het kind zover dat hij controle heeft over zijn sluitspieren. Veel
ouders beginnen dan met de zindelijkheidstraining. Gemiddeld in het 3e levensjaar leert
een peuter om te voelen wanneer hij moet plassen.
Dat ontwikkelt als volgt:

- Eerst reageert hij verbaasd en kijkt naar beneden als hij voelt dat hij aan het plassen is.
- Daarna voelt hij aankomen dat hij moet plassen. Hij roept dan, maar meestal is hij nog
te laat bij de wc of het potje.

- Na een tijdje oefenen voelt hij op tijd dat hij moet poepen of plassen en kan hij het
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ophouden totdat hij op de wc of het potje zit.
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Wat betekent dit voor de peuterdans?
Wees je ervan bewust dat een peuter iedere kast, stoel of ander groot meubilair als
leuke klimuitdaging kan zien. Ze zijn zich er nog niet van bewust dat het gevaarlijk is.
Wél kunnen ze al leren wat wel en niet mag (zie volgende alinea), je zal dit wel moeten
herhalen en daar consequent in moeten zijn.
De ontwikkeling van de motoriek brengt ook met zich mee dat peuters al heel veel meer
met materialen kunnen dan dreumesjes.
Peuters zijn ongeremd en dat kan hen ook uitputten. Ze maken zoveel bewust mee, als
een spons nemen ze alles om zich heen waar. Dat kan erg vermoeiend zijn. Bij een
dansles kan dat zich uiten in huilen of dwars zijn. Wees je er van bewust dat het kind
ook overprikkelt kan zijn. Het hóeft niet gelijk de peuterpuberteit te zijn. Met rust en
structuur kan je dit voorkomen.
De ontwikkeling van de zindelijkheid is ook een belangrijk gegeven voor je lessen. Denk
erover na hoe je daarmee om wilt gaan. Zorg dat ouders daar ook zelf hun
verantwoordelijkheid in nemen. Als docent kan jij niet steeds met alle kinderen mee
naar de wc. Als de ouders hun kindje vooraf laten plassen, voorkom je dit probleem
natuurlijk. Je zou dit vooral bij de eerste les of in je eerste communicatie met de ouders
kunnen benoemen.

1.2.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling peute

Op sociaal en emotioneel gebied leert de peuter heel wat tussen zijn 2e en 4e
verjaardag. Hij wil zelfstandig zijn, maar heeft tegelijkertijd ook echt grenzen nodig. En
af en toe kan een peuter ook heel verlegen zijn.
Peuterpuberteit
Vanwege het opvallende en vaak koppige gedrag van de peuter in deze fase wordt
deze periode nogal eens de ‘peuterpuberteit’ genoemd. De peuter is bezig met de
ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkheid. Hij is vaak dwars en koppig, maar kan ook
ontzettend veel plezier hebben, of onzeker zijn. Hij valt van de ene emotie in de andere.
De peuter leert in deze periode grenzen kennen. Die van zichzelf, maar ook van zijn
ouders/verzorgers. Als het kind zich veilig voelt bij een andere volwassenen, zal hij ook
daar de grenzen verkennen.
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Originele kijk op de wereld
Een peuter kan je soms echt verrassen met zijn kijk op de wereld. Meestal reageert hij
spontaan op iets wat hij ziet of meemaakt. Hij kan je wijzen op details waar jij allang niet
meer op let en zal je soms informatie geven waarvan je niet weet wat je ermee moet.
Maar ook kan hij jouw opdrachten heel precies interpreteren. Zo heb ik ooit van een lief
schattig meisje in een balletpakje met een mierzoete ‘My Little Pony’ een inke schop
tegen mijn schenen gehad, toen ik uitlegde dat ze met hun voet moesten schoppen. Ik
bedoelde uiteraard een schopbeweging.
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Compromis tussen ontdekking en veiligheid
Een peuter gaat steeds meer op ontdekking uit. Zijn steeds beter wordende motoriek
laat dat ook toe. Maar dat betekent dat jij hem continu in de gaten moet houden. Want
gevaar herkent hij nog niet. De grootste uitdaging voor jou is om een goed compromis
te vinden tussen aan de ene kant de ruimte geven om te ontdekken, en er aan de
andere kant voor zorgen dat kinderen ‘veilig’ zijn en geen ongelukken begaan.
Grenzen uitproberen
In deze fase is het kind volop bezig om zijn grenzen te ontdekken. Vooral de grenzen
aan wat hij allemaal wel en niet mag. Het is jouw taak om die grenzen duidelijk te
stellen. Want hij heeft die grenzen hard nodig; die bieden hem veiligheid. Met zijn
ondeugende en uitdagende gedrag vraagt hij jou om grenzen te stellen.
Complimentjes geven
Naast het corrigeren van de peuters is het ook belangrijk om ze complimentjes te geven
als ze wel luisteren. Of als ze iets goed gedaan hebben. Want ze vinden het heel jn om
complimentjes te krijgen. Zeg erbij:
- wat ze precies gedaan hebben;
- dat ze dat goed gedaan hebben;
- en dat jij daar heel blij om of trots op bent.
Zo vertel je gelijk hardop voor de andere aanwezige kinderen wat de verwachting is.
Zelfstandigheid
Een peuter heeft een grote drang om zelfstandig te zijn. Vanaf 2 jaar zijn de woordjes
‘ikke doen’ en ‘zelf doen’ niet meer van de lucht. Het kind heeft ruimte nodig om dingen
zelf te doen. Daar leert hij van. Kleine huishoudelijke opdrachtjes vinden peuters leuk
om te doen; helpen bij het verzamelen van bladeren in de tuin (in hun eigen kruiwagen)
en helpen met afwassen door bijvoorbeeld hun eigen bordje en beker in een eigen
afwasteil te mogen schoonmaken.
Geduld
Het betekent wel vaak dat dingen niet precies gaan zoals ze moeten gaan. Hij trekt zijn
T-shirt verkeerd om aan bijvoorbeeld. Daardoor leert hij hoe het wel moet, door het
eerst zelf te ervaren. Van hun ouders nemen ze niet zo gauw iets aan. Dit vergt dus heel
wat geduld van hen. Zij moeten echt de tijd nemen voor dit soort dingen, anders kan
het uitdraaien op ellende.
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Vanaf 3 jaar
Vanaf 3 jaar kunnen peuters al een heleboel meer. Bijvoorbeeld kleren en schoenen
aan- en uittrekken, handen wassen of de deur achter zich dichtdoen. In je les kan je een
groot verschil merken tussen jonge en de wat oudere peuters. Je kan hier gebruik van
maken door een oudere peuter aan een jongere te koppelen als maatjes. De oudere
geeft voorbeeld en groeit in zelfvertrouwen, de jongere voelt zich veilig.
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Verlegenheid
Sommige peuters kunnen een periode ineens heel verlegen zijn. Dat is heel normaal.
Als er vreemden in de buurt zijn, dan wil hij ineens niks meer zeggen en kruipt hij
helemaal achter zijn moeder weg. Of hij wil niet eens een plakje worst van de slager
aannemen. Deze verlegenheid gaat vanzelf weer over. Ouders zouden er niet te veel
aandacht aan hoeven te besteden. Er zijn trouwens ook peuters die helemaal geen last
hebben van verlegenheid. Die stappen overal vrolijk op af.
Wat betekent dit voor de peuterdans?
Voor jou als docent kan de peuterpuberteit best vermoeiend zijn: het kan tijdens een
peuterdansles, waar de emoties van kinderen hoog op kunnen spelen (bang, verdrietig,
blij) best een druk op de groep of les geven als een kind zich laat meeslepen door zijn
peuterpuberteit. Waar het overigens helemaal niets aan kan doen!
Stel grenzen, hou ze goed in de gaten en wees heel duidelijk in wat je verwacht. Zo kan
je de kinderen beter even op dezelfde plek ‘parkeren’ bij het wisselen van een liedje,
dat geeft rust. Soms moet je je grenzen fysiek stellen. Bijvoorbeeld in een grote
lesruimte. Markeer deze grenzen duidelijk door de dansruimte af te zetten met lint,
banken of andere voorhanden materiaal. Op sommige vloeren kan je ook met krijt of
schilderstape werken. Dat is fysiek wel minder zichtbaar voor een peuter.
Wees zo positief mogelijk. In situaties waarbij je het gevoel hebt dat je even de controle
verliest kan je beter dat ene stille kindje een complimentje geven, waarbij je duidelijk
benoemt wat hij doet dat jij zo goed vind. Geheid dat iedereen het na doet! Een peuter
heeft graag aandacht en als ze merken dat je dat krijgt bij goed gedrag, zullen ze dat
zeker laten zien. Ook kan je een grotere peuter ‘koppelen’ aan een kleinere peuter, dan
vang je 2 vliegen in 1 klap; de oudste voelt zich gezien en groot en de kleinste voelt zich
getroost en veilig.
Tot slot kan je ook zelf heel zachtjes te gaan praten en rustig op de grond te gaan
zitten. Ze spreek je de natuurlijke nieuwsgierigheid aan en komen ze bij je zitten.
Het kan gebeuren dat een peuter met ouder ‘botst’ vlak voor de les. Daar kan je niets
aan doen of veranderen. Meestal komt een peuter dan ook heel bedeesd binnen of ze
blijven in hun verdriet zitten. Wat kan je doen:
- a eiden
- geduld laten zien
- even bij je nemen (op schoot, handje vasthouden)
Belangrijk is dat de peuter óf binnenkomt óf buiten de ruimte blijft bij de ouder, zodat jij
wel met je les kan beginnen.
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Maak contact met iedere peuter die binnenkomt, maar overdrijf niet. Maak contact door
even door de knieën te gaan en gedag te zeggen. Of maak een opmerking over het
nieuwe shirt of rokje dat ze bijna vooruit duwen, omdat ze willen dat je dat ziet. Maar
ook zijn er heel verlegen peuters bij, die schrikken als er een volwassene zo dichtbij
komt. Laat ze dan even, ze ontdooien vanzelf. Zorg dat je alle peuters gemiddeld even
veel aandacht geeft.
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1.2.3 cognitieve ontwikkeling peute

de cognitieve ontwikkeling van het kind tussen 2 en 4 jaar is zeer groot. Ze maken heel
wat mee en leren enorm veel over hun omgeving en zichzelf.
Geweten
Tussen zijn 2e en 3e levensjaar begint de peuter gewetensvorming te krijgen. Hij
begrijpt waarom sommige dingen niet mogen, maar houdt zich hier niet altijd aan.
De drang om ontdekkend te leren is vaak te groot en zorgt ervoor dat de peuter
onbewust de gestelde grenzen overschrijdt.
Leren
Een peuter begint vanaf een jaar of 2 kleuren te herkennen en kan bijvoorbeeld blokjes
van dezelfde kleur bij elkaar zoeken. Hij kan ook sorteren, daarom zijn puzzels zo
favoriet. Puzzels stimuleren zelfstandig denken en inzicht.
Ook krijgt hij begrip van tijd. Hij snapt dat morgen dus niet vandaag is. Daar houdt het
dan gelijk mee op. Ze begrijpen niet dat ze voor de dansles weer een week moeten
wachten.
Vanaf 3 jaar begint het tekenen echt al een beetje op een voorstelling van iets te lijken.
Een belangrijke mijlpaal tijdens het tekenen wordt bereikt wanneer kinderen lijnen gaan
gebruiken als grens van een object. Vanaf 3 - 4 jaar zullen zij dan in staat zijn de eerste
tekening van een persoon te maken.
De mentale representatie neemt enorm toe. Dit is het vermogen om innerlijke beelden
te vormen van objecten of gebeurtenissen. Dit uit zich in taal, tekenen en het spelen.
Woorden kunnen gekoppeld worden aan innerlijke beelden, waardoor kinderen beter
kunnen omgaan met het verleden, heden en de toekomst. Tijdens het spelen stelt het
kind niet meer alleen zichzelf centraal, maar zal hij ook bijvoorbeeld de pop willen
wassen of voeden. Ze willen handelen naar aanleiding hun innerlijke beelden.
Kinderen begrijpen steeds beter dat een symbool (foto, tekening, model) iets uit de
‘echte’ wereld kan voorstellen (dual representation).
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Rollenspel
Peuters leren en verwerken graag in hun spel en dan met name in rollenspellen. Hierin
kunnen zij allerlei sociale rollen en dagelijkse gebeurtenissen uitbeelden, verwerken en
ervan leren. Bijvoorbeeld namaak-eten maken in een keukentje, spulletjes kopen of
verkopen in een winkeltje of luiers verschonen bij een pop.
Bij oudere peuters zijn verkleedspullen en een oude mobiele telefoon fantastisch om
tijdens dit spel te gebruiken. Kinderen spelen graag het ‘doen alsof spel’. Tijdens het
naspelen van alledaagse gebeurtenissen ('doen alsof' of 'make believe play') worden
kinderen steeds minder egocentrisch en beginnen ze al samen met andere kinderen
situaties na te spelen.
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Concentratie
Wanneer kinderen drie jaar oud zijn kunnen zij zich vaak al een kwartier of langer
concentreren op één bezigheid.
Denken
Peuters denken animistisch; zij geloven dat levensloze dingen mentale processen
kennen; dat ze kunnen denken en gevoelens/wensen/intenties hebben. Als een kind zijn
teen stoot tegen een stoel, kan het bijvoorbeeld ‘stoute stoel' zeggen.
Peuters kennen veel fantasieën en kunnen soms moeilijk het onderscheid maken
tussen fantasie en werkelijkheid. Deze periode wordt ook wel het ‘magische denken’
genoemd. Kinderen geloven bijvoorbeeld in magie, feeën en bovennatuurlijke krachten.
Toch weten kinderen dat magie niet alledaagse gebeurtenissen kan veranderen/
beïnvloeden (bijvoorbeeld een foto laten veranderen in een echt persoon).
Gebeurtenissen die zij niet kunnen verklaren (donder en bliksem), kunnen zij wel
toekennen aan magie. Dat is vaak ook heerlijk ‘veilig’ en wordt dankbaar gebruikt door
ouders.
Herhaling
Peuters hebben veel baat bij herhaling. ‘Weten wat er komt’ geeft een veilig gevoel en
stelt ze op hun gemak. Regelmaat en herhaling zijn belangrijk in een dansles: het kind
krijgt ruimte voor verdieping en verstilling en door herhaling merk je veranderingen en
verbeteringen beter op.
Wat betekent dit voor de peuterdans?
De concentratiespanne van een peuter is langer dan die van een peuter. Maar om hun
aandacht er steeds bij te houden is het van belang om in je liedjes af te wisselen. Nog
steeds is herhaling een prettige steun voor de kinderen, het geeft rust.
Het spelen in rollenspel is een leuke aanleiding voor je danslessen. Kinderen verkleden
graag. Met een dierenmasker of een toverstaf voelen ze zich al ‘verkleed’ en dus die
andere persoon/ guur. Liedjes waarin een rol/beroep/ guur/dier wordt bezongen zijn
dan ook favoriet; brandweer, prinses, pop, leeuw … het kan allemaal en ondersteunt je
dansles.
Het magische denken … wat ze denken is meestal ook waarheid in hun beleving. Je
kan de kinderen dus heerlijk meenemen in fantasie in je dansles, maar ook is het jn om
met fantasie een wens of vraag van een peuter te ‘parkeren’.
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Een leuk item is een handpop. Je kan bijvoorbeeld een krokodil in de billen laten bijten
tijdens een liedje. Wees je er wel van bewust dat ze juist door dit magische denken ook
weer bang kunnen zijn dat die krokodil echt bijt! Laat de krokodil in dat geval liever een
‘high ve’ of kusje geven ….
Ook kan een handpop de afstand tussen docent en peuter verkleinen, een handpop
zullen ze eerder benaderen (mits hij er aantrekkelijk voor hun leeftijd uitziet) dan een
docent. Uiteraard vervaagd die grens na verloop van tijd door gewenning en vertrouwd
raken.
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1.2.4. Taalontwikkelin

De taal van de peuter wordt tussen zijn 2e en 4e verjaardag steeds rijker en complexer.
Hij begint de regels van de taal te begrijpen en krijgt steeds meer woordsoorten tot zijn
beschikking.
Het meerwoordstadium
De fase waarin het kind twee woordjes aan elkaar rijgt, duurt eigenlijk maar kort. Met
zijn tweewoordzinnetjes kan hij namelijk al veel vertellen. Hij krijgt dus veel nieuwe
woordjes en taalinformatie van zijn ‘gesprekspartners’ terug. Daardoor komt hij al snel
in het meerwoordstadium. Als ze 2,5 jaar oud zijn, kunnen peuters best al zinnetjes van
3 tot 5 woorden maken. Dat gaat ineens heel snel.
Taalregels
Vanaf het moment dat ze zinnetjes van meer dan 2 woorden gaan maken, maakt hij ook
langzaam een begin met het begrijpen en toepassen van de regels van onze taal.
Peuters proberen zelf zinnen op te bouwen aan de hand van taalregels die ze hebben.
In dit stadium komt het creatieve aspect van taal om de hoek kijken, waarbij eigen
woorden worden bedacht en een zin vaak niet logisch is opgebouwd.
Ontwikkeling van het denken
In rap tempo leren ze nieuwe woorden, waarmee gelijk hun denkwereld wordt vergroot.
Zodra de peuters een voorwerp, situatie of gevoel kunnen benoemen, kunnen ze er ook
over nadenken. Bovendien kunnen ze steeds beter met anderen praten over wat ze
hebben meegemaakt of wat ze voelen. Dat stimuleert de sociale ontwikkeling.
Nieuwe woorden bedenken
Peuters kunnen ook al over dingen nadenken waar ze het woord niet voor weten. Om
daar vervolgens toch over te kunnen praten, verzinnen ze zelf een woord. Zo’n woord is
vaak best goed gevonden: je kunt eraan zien dat je kind logisch heeft nagedacht.
Bijvoorbeeld: bloemenwaterzeef (gieter), huildopje (speen) of voetenklok (weegschaal).
Deze zelfverzonnen woorden verdwijnen vaak weer snel omdat het kind al gauw het
juiste woord leert.
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Begin van grammatica
Vanaf 2,5 jaar krijgt de peuter steeds meer inzicht in de regels van de grammatica.
• Hij probeert het verschil aan te geven tussen meervoud en enkelvoud. Hij weet dat hij
van een woord meervoud kan maken door er ‘-en’ of ‘-s’ achter te zetten. Hij kan
daarmee ook (logische) fouten maken: ‘koe-en’ of ‘auto-en’.
• Hij leert werkwoorden te vervoegen: ‘ik loop’, ‘papa loopt’. Dit gaat nog lang niet
altijd goed. Maar rond een jaar of 3 heeft de peuter dit meestal aardig onder de
knie.
• Ook experimenteert hij met de verleden tijd van werkwoorden: ‘ik eette’, ‘ik heb
opge-eet’. Ook hiermee moet hij lang oefenen.
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• Het verschil tussen ‘ik’-‘jij’ ‘hij’-‘zij’, ‘mijn’-‘jouw’, ‘zijn’-‘haar’. Eerst moet het kind
iemand anders kunnen onderscheiden van hemzelf. Daarna leert hij het verschil
tussen ‘jij’, ‘hij’ en ‘zij’.
Het
kind
gaat voorzetsels gebruiken, zoals ‘in’, ‘op’ en ‘bij’. Meestal heeft hij een paar
•
voorzetsels tot zijn beschikking die hij overal voor gebruikt. Hoe ouder het kind
wordt, hoe meer voorzetsels hij leert.
• Een zin vragend maken doet het kind rond 2,5 jaar ineens niet meer alleen met zijn
intonatie; hij gaat ook de zinsvolgorde omkeren. ‘Jij gaat mee?’ (‘Ga jij mee?’) En
hij leert ook vraagzinnen maken die met een vraagwoord beginnen: ‘wie’, ‘wat’
en ‘waar’.
• Als hij ongeveer 3 jaar oud is, gebruikt het kind het woordje ‘niet’ op de juiste plaats
in de zin.
Spraakmotoriek
Peuters spreken alle woorden nu een stuk beter uit dan toen ze nog een dreumes
waren. Toch is het heel normaal dat er ook nu nog fouten in de uitspraak zitten.
• De ‘r’ is nog steeds een moeilijke klank. Die wordt vaak vervangen door ‘l’ of ‘w’.
• Ook de ‘s’ zorgt soms nog voor problemen. Die wordt vaak nog slissend
uitgesproken.
• Sommige woorden zijn moeilijk om uit te spreken, dus maakt een kind er fouten mee:
‘stoepstengel’ in plaats van ‘soepstengel’ is een bekend voorbeeld. Of spinatsie
(spinazie) en pasgetti (spaghetti).
Wat betekent dit voor de peuterdans?
Een peuter gaat steeds meer begrijpen en je kan ze steeds moeilijkere opdrachten
geven. Het verschil in taal/begrip is vaak groot in een groep van 2-4 jarigen. Pas je aan,
check of iedereen het begrijpt en stuur of leg uit waar dat nodig is.

1.2.5 Tot slo
Peuters ontdekken de wereld heel actief en beweeglijk. Naast de vele inspanningen en
prikkels hebben ze ook ontspanning en rust nodig. Het is dus vanzelfsprekend om ze
ook ontspanning aan te bieden.
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Voordelen van dansles voor de peuter
• De werking van spieren, organen, klieren en de bloedsomloop;
• Zorgt voor een betere communicatie;
• Helpt bij een beter lichaamsbesef;
• Ontwikkelt de motorische, sociale en cognitieve vaardigheden;
• Helpt bij het beter en dieper slapen;
• Versterkt het zelfvertrouwen;
• Bevordert het zelfbewustzijn;
• Bevordert de emotionele groei;

fi
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Ontwikkelingsgebieden
Probeer in je dansles vier ontwikkelingsgebieden van het kind tegelijk te stimuleren om
een waardevolle les te geven.
1. De motorische ontwikkeling is de ontwikkeling van de manier van bewegen. Dit
gebied heeft te maken met de coördinatie, houding, balans en spierspanning. De
grove motoriek gaat over grote bewegingen zoals zwaaien, lopen en klimmen. De
jne motoriek gaat over kleine bewegingen, zoals het pakken van speelgoed en
tekenen.
2. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van de manier waarop het kind iets
interpreteert en leert. Dit gebied richt zich op het denken, de aandacht en het
geheugen. Het kind ontwikkelt zijn gevoel voor richting en verhoudingen. In je
dansles geef je opdrachten.
3. De taal ontwikkeling is de ontwikkeling van het gebruik van onze taal in het dagelijks
leven; woordenschat, zinsopbouw, etc. Geef in je lessen aandacht aan betekenis
van woorden en geef woorden aan bewegingen en materiaal. Zo draag je bij aan
hun taalontwikkeling.
4. De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het
aangaan van relaties en de ontwikkeling van emoties. Dit gebied richt zich op de
relatie tot zichzelf, de anderen en de samenhang met de omgeving. Help ze om te
gaan met de ander, laat ze elkaar een handje geven of elkaar helpen.
Je zou er nog een 5e aan toe kunnen voegen; de zintuigelijke ontwikkeling. Dit
ontwikkelingsgebied is niet in de hoofdstukken hiervoor besproken, maar is wel een
ontwikkelingsgebied dat je goed kan aanstippen in je lessen. De zintuiglijke
ontwikkeling is de ontwikkeling van de waarneming door middel van de zintuigen. Het
is het vermogen om de buitenwereld waar te nemen via prikkels. Deze prikkels komen
binnen via de ogen, oren, neus, mond en huid. Laat ze de grond voelen, hun voeten,
etc. Ze horen de muziek en maken zelf geluid … hard en misschien ook zacht?
Ritme, beweging en snelheid
Het bewegen kan verschillende uitwerkingen hebben op een peuter. Dit hangt af van de
snelheid, het ritme, en of deze verwacht of onverwacht is. Over het algemeen heeft de
beweging de volgende uitwerking:
• Langzame en ritmische bewegingen werken kalmerend (bijvoorbeeld wiegen).
• Snelle en verrassende bewegingen werken activerend (bijvoorbeeld een gek dansje ‘ik
spring op en neer’).
• Ritmische en verwachte bewegingen zijn comfortabel (bijvoorbeeld een dans met
regelmaat ‘dans mee met Nijntje’).
• Niet-ritmische en onverwachte bewegingen zijn overstimulerend (bijvoorbeeld als alle
kinderen door elkaar gaan rennen, springen).
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2. Lesgeven aan kleine kinderen
2.1 Hoe leert een kind

Eigenlijk staat het hele leven van een kind in het teken van leren. Elke ervaring, hoe
vroeg ook, is een leermoment. Tijdens zijn leven maakt het kind gebruik van
verschillende manieren van leren: onbewust of doelbewust. Van binnenuit of van
buitenaf gestimuleerd.
Verschillende manieren van leren
Een kind leert op verschillende manieren:
1
klassieke conditionering: re exmatig leren
2
instrumenteel leren: als ik dit doe, dan gebeurt er dat
3
latent leren: toevallig leren
4
imitatieleren: leren door nadoen
5
‘shaping’: iets moeilijks leren door het in kleine stukjes op te hakken
6
probleemoplossend leren: leren doordat hij ineens begrijpt hoe iets werkt
Deze verschillende manieren zitten ingebakken in de menselijke natuur. Met name de
eerste 4 strategieën passen zeer jonge baby’s, dreumesen en peuters al toe. Vanaf de
kleuterleeftijd komen de andere, wat meer ingewikkelde, manieren daar ook bij.
Overigens leert een kind het meeste door zelf iets mee te maken.
Klassieke conditionering
De simpelste vorm van leren heeft een kind als baby al onder de knie: de ontwikkeling
van re exen. Daarbij koppelt een kind een reactie aan een bepaalde gebeurtenis. Zo
leert hij bijvoorbeeld dat als hij een esje ziet, dat hij dan te drinken krijgt. Als reactie op
het zien van het esje begint hij al met zijn beentjes te trappelen. Een andere reactie
kan zijn dat een peuter begint te huilen als hij een hond ziet. In een eerdere ontmoeting
met een hond heeft hij mogelijk geleerd dat een hond hard kan bla en, en daar schrok
hij toen zo van dat hij moest huilen. Nu is alleen het zien van een hond al voldoende om
in huilen uit te barsten.
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Instrumenteel leren
Instrumenteel leren is precies het omgekeerde van conditionering: een kind leert dan
dat hij met zijn eigen gedrag een reactie in de wereld buiten hem kan uitlokken. Een
baby ontdekt bijvoorbeeld op een gegeven moment dat als hij met zijn handje tegen
een rammelaar slaat, de rammelaar een geluid maakt. Dat is een prettig e ect, wat hij
nog wel een keer wil veroorzaken. Dus doet hij het nog een keer. Dit proces versterkt
zichzelf als het om een positief e ect gaat. Bij een negatieve reactie heeft het kind geen
reden om het nog een keer te laten gebeuren.
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Latent leren
Latent leren is ongemerkt, per toeval of per ongeluk leren. Het kind ziet iets of maakt
iets mee, vindt het bijzonder of interessant, gaat erover nadenken en trekt er zijn eigen
conclusies uit. Als hij iemand twee keer per week ziet stofzuigen, leert hij hoe dat dat
apparaat werkt zonder dat hem daar iets over is verteld. Een kind leert zo heel veel over
de wereld, op een terloopse manier. Hij krijgt er geen beloning voor, hem wordt niets
uitgelegd. En toch slaat hij het op.
Imitatieleren
Een kind doet na wat hij anderen heeft zien doen. Niemand spoort hem daartoe aan, hij
krijgt er geen beloning voor, maar hij doet het toch. Zo zie je bijvoorbeeld dat een kind
moeders’ houding als ze aan de telefoon is, feilloos weet na te bootsen. Ouders zijn
een belangrijk model voor het kind. Als hij naar school gaat, worden dat zijn
leeftijdsgenoten. En bij dansles wordt dat de docent of de andere kinderen. Want
imitatieleren is vooral belangrijk in de sociale ontwikkeling van een kind, en de
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.
Shaping
Met ‘shaping’ kan een kind iets moeilijks leren door het eerst in kleine, overzichtelijke
stukjes te hakken en zich eerst één voor één die kleine stukjes eigen te maken. In zijn
boek Mensenkinderen! geeft Steven Pont het voorbeeld van leren zwemmen: de
schoolslag is ingewikkeld voor kinderen, want je moet je benen en je armen tegelijk in
een bepaald ritme kunnen bewegen. Daarom leert een kind eerst afzonderlijk de
beenslag en de armbeweging. Pas als het kind die bewegingen geautomatiseerd heeft
(en er dus niet meer over hoeft na te denken), worden ze samengevoegd.
Bij het zich eigen maken van die kleine stapjes heeft een kind bevestiging en
ondersteuning nodig. Want hij maakt zich deze vaardigheden niet vanzelf eigen. Hij
moet er echt moeite voor doen. Wil je een kind dus helpen om op deze manier iets te
leren? Zorg er dan voor dat je hem voldoende beloont met aandacht, bevestiging en
aanmoediging.
Probleemoplossend leren
Een probleem oplossen betekent: in een onbekende situatie iets nieuws leren. Dat doet
een kind door combinaties te maken van wat hij al eerder heeft geleerd. Belangrijk
hierbij is dat een kind zich verschillende scenario’s kan voorstellen en in gedachten kan
nagaan welk scenario voor de juiste oplossing zorgt. Dat is een complexe cognitieve
taak. Daarom wordt probleemoplossend leren vaak als de hoogste manier van leren
beschouwd. De bekende Nederlandse psycholoog Rita Kohnstamm noemt het
volgende voorbeeld: een kind wil iets pakken wat op tafel ligt, maar hij kan er niet bij.
Hij bekijkt de situatie dan en beoordeelt de mogelijke oplossingen voor zijn probleem.
Hij heeft niets aan het schilderij dat boven de tafel hangt, maar wel iets aan de stoel die
ernaast staat. Uit eerdere ervaringen weet hij dat hij op een stoel kan klimmen. Het
inzicht dat hij op de stoel kan staan om iets van tafel te pakken, breekt ineens door.
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2.2 Jij als docen
Het is zinvol om over je eigen houding als groepsdocent na te denken. Het accent ligt
op de docent, omdat jij het woord voert, dansbewegingen voordoet en -heel belangrijkde sfeer bepaalt. Dat doe je door de regels die je (vooraf) stelt en je houding ten
aanzien van de cursisten.
In deze paragraaf een aantal punten die je jezelf goed moet bese en voordat je les gaat
geven.
oogcontact
Zorg dat je met iedere cursist oogcontact maakt, ook met de stille ouders/kinderen. Zo
voelen zij zich gezien. Je bent geneigd de kinderen die het meest praten of het meest
opvallend gedrag vertonen, ook het meeste aandacht te geven. Oogcontact kan een
kind uitnodigen om meer mee te doen.
Overigens kan oogcontact of teveel aan aandacht het kind soms ook meer verlegen
maken. Doseer dit dus. Voel aan wanneer je het kind even met rust moet laten.
belangstelling
Toon belangstelling in je klanten. Probeer daarbij een luisterende houding aan te
nemen, dat is professioneel.
Onderwerpen als gedragingen, ziektes, etc. kunnen veel aan de orde komen als je
belangstelling toont. Als je zelf een kind hebt of ervaring met bepaalde ziektes,
gedragingen of wat dan ook, hou je mening en het delen van je ervaring dan zoveel
neutraal. Je weet nooit hoe je klanten erover denken en wat er met jouw mening
gebeurt. Wordt het thuis besproken of met een vriendin? En wat als die een andere
mening erop na houdt? Je geeft dansles en bent geen coach.
Als de dansles goed gaat en de mensen voelen zich bij je thuis, kan er een wederzijds
gevoel van groot respect optreden. Probeer dit niet te verwarren met of laten overgaan
in vriendschap. Hou dat gescheiden. Het kan jn zijn voor een moeder om zich
‘welkom’ te voelen, maar hou het daarbij. Als je iedere keer weer vraagt hoe het met dat
ene probleem is of de naam van een moeder vriendschappelijk afkort, dan kan dat ook
erg beklemmend of misschien ‘verkoperig’ overkomen en zo het tegenovergestelde
teweeg brengen.
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reageren op elkaar
Kinderen doen elkaar na. Vooral opvallend gedrag, waar aandacht aan wordt gegeven
is aantrekkelijk om van elkaar na te doen. Het is aan jou om hier richting aan te geven.
Door negatief gedrag te negeren en positief gedrag te belonen (alleen met aandacht,
niet met materie of taken), is de kans groot dat kinderen alleen de positieve dingen van
elkaar na gaan doen.
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structuur
Kinderen doen elkaar na en zoeken vaak een grens op. Het is aan jou om die grens aan
te geven. Kinderen hebben die grens ook nodig. Je kan de kinderen met speci eke
opdrachten of technieken tijdens een dansles goed structuur geven:
- plek aangeven (stickers op de vloer, handje geven, ‘allemaal bij de kast’, …)
- een vast begin en eindliedje
- vaste liedjes
Maak duidelijk dat in jouw les (‘hier’) bepaalde regels gelden. Hou de omschrijving van
je regels altijd bij jezelf of betrek ze algemeen op de ruimte/les.
niet nieten
Als je ongewenst gedrag aandacht geeft met het woordje ‘niet’, benadruk je hetgeen
dat niet mag. Beter is het om niet te ‘nieten’. Dus vertel wat wél de bedoeling is.
Bijvoorbeeld “we houden elkaars hand zachtjes vast” en dus niet “we knijpen niet in
elkaars hand …”
Bijvoorbeeld “de sambabal is om mee te schudden” en dus niet “niet met de sambabal
op de spiegel slaan…”
instructie
Instructie is belangrijk in je les. Je kan instructie geven tijdens een muzieknummer,
zeker als het eenvoudig is en ook bij bijvoorbeeld volgdansen (de gezongen tekst is dan
instructie). Je uitleg kan bestaan uit woordelijke uitleg, ondersteund met voordoen.
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Je kan ook instructie geven voorafgaand aan een muzieknummer. Dit heeft dan drie
functies:
- instructie op techniek (welke pasjes/bewegingen)
- instructie op thema/onderwerp (om de kinderen alvast in de sfeer te brengen of om
voorkennis op te halen)
- rust inbouwen
De eerste, instructie op techniek, is van belang zodat de kinderen überhaupt weten wat
er van ze verwacht wordt in het muziekstuk dat gaat komen. Dat geeft rust en
duidelijkheid.
De tweede, instructie op thema/onderwerp, helpt kinderen om alvast na te denken over
dat onderwerp. Dat geeft even rust op dat moment en duidelijkheid voor het nummer
dat komen gaat.
Het kwam in de voorgaande functies al ter sprake, maar instructie op zich geeft rust. Na
beweging is er even een moment van stilstaan, rust in het lichaam. Laat de kinderen
dan even zitten of geef in ieder geval aan op welke plek ze moeten zitten/staan (op de
stickers, bij de spiegel, in de hoek, …). Dan voorkom je dat ze door de ruimte gaan
rennen.
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2.3 de groep
Iedere groep doorloopt een aantal fasen:
- parallelfase
- opnemingsfase
- wederkerigheidsfase
- eindfase
parallelfase
Dit is de beginfase van de groepsontwikkeling. De ouders, maar ook de kinderen zijn
vaak nog erg met zichzelf bezig. ‘vind ik dit wel leuk’, ‘het is spannend’. Om
onzekerheid te verdoezelen kunnen mensen zich extra druk of juist heel zwijgzaam
opstellen. De kinderen zullen zich nog erg spiegelen aan de docent.
Gebruik dit dan ook om gelijk je regels duidelijk te maken: niet praten tijdens de dansjes
(zijn vriendinnengroepjes goed in ;-), niet eten en drinken, push je kind niet ….
opnemingsfase
De kinderen raken meer bekend met elkaar, ouders herkennen gedragingen in elkaars
kinderen of elkaars kledingstijl of wat dan ook. Hierdoor krijg je subgroepjes, bepaalde
ouders en kinderen trekken naar elkaar toe.
Bij de lessen met alleen kinderen, zie je in deze fase dat de wat stoerdere kinderen de
aandacht trekken en nagedaan worden.
Hou je als docent aan je regels en wees duidelijk naar de kinderen. Spreek aan op
ongepast gedrag en moedig aan waar je kan.
wederkerigheidsfase
In deze fase is de groep ‘rijp’. Iedereen kent elkaar inmiddels een beetje en is op zijn of
haar gemak bij elkaar. Er ontstaat een sfeer van intimiteit en gezelligheid. Op dit
moment is de groep ook klaar om nieuwe leerlingen te ‘accepteren’.
eindfase
De leerlingen voelen dat het einde van de cursus nabij is en gaan zich anders gedragen.
Kinderen die stoppen met je lessen (want naar school, want ze deden maar een x
aantal lessen mee, want ze vinden het niet meer leuk …) gaan zich vaak in deze fase
anders gedragen. Misschien afstandelijker, misschien meer grensoverschrijdend gedrag
… ze voelen dat het bijna voor bij is en dat maakt ze verdrietig. Omdat ze zich
inmiddels vertrouwd voelen in de groep, durven ze grensoverschrijdend gedrag te
vertonen.
Iedereen uit dat anders. Het is het gevoel van rouw dat iedereen onbewust anders laat
reageren, dan ze in de vorige fases reageerden.
Het is lastig te zeggen wanneer de groep in welke fase is. Dat is van veel factoren
afhankelijk. Als de leerlingen zich snel op hun gemak voelen bij elkaar, zal de volgende
fase zich sneller aandienen.
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2.4 Didactie
Werken met kleine kinderen vraagt een speciale benadering. Een aantal zaken zijn van
belang:
oogcontact
Maak altijd oogcontact met elk kind bij of kort na binnenkomst. Zo heb je iedereen
gezien, dat is handig om te weten in welke hoedanigheid een kind binnenkomt. Maar
tevens voelt iedereen zich ook gezien. Dit kan op verschillende manieren. Je kan
groeten bij de deur of een namenlijst oplezen en zodoende iedereen even aankijken. Dit
is een jne en belangrijke start van de les.
reageren op elkaar
Kinderen doen elkaar na. Vooral opvallend gedrag, waar aandacht aan wordt gegeven
is aantrekkelijk om van elkaar na te doen. Het is aan jou om hier richting aan te geven.
Door negatief gedrag te negeren en positief gedrag te belonen (alleen met aandacht,
niet met materie of taken), is de kans groot dat kinderen alleen de positieve dingen van
elkaar na gaan doen.
structuur
Kinderen doen elkaar na en zoeken vaak een grens op. Het is aan jou om die grens aan
te geven. Kinderen hebben die grens ook nodig. Je kan de kinderen met speci eke
opdrachten of technieken tijdens een dansles goed structuur geven:
- plek aangeven (stickers op de vloer, handje geven, ‘allemaal bij de kast’)
- een vast begin en eindliedje
- vaste opbouw/onderdelen
Van groot belang voor werken met kleine kinderen is dat je een voorbereide en altijd
vaste structuur in je les hebt. Dit geeft herkenbaarheid en houvast voor de kinderen in je
les. Deze kan je op verschillende manieren tonen
- pictogrammen: Je kan in je dansruimte een aantal pictogrammen of ritmekaarten
ophangen die laten zien welke onderdelen er in je les zitten en waar je bent in de les.
Een voorbeeld

kring

danspasje

instrumenten

vrij dansen

drinken

- geluid: Door met een gong te slaan of een tamboerijn te gebruiken kan je ook de
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verschillende onderdelen markeren

- materiaal: Door gebruik van vaste materialen bij vaste onderdelen, zien kinderen ook
op welk moment of bij welk onderdeel ze in de les zijn
Wellicht kan je zelf nog andere signalen bedenken die de structuur in je les aangeven.
niet nieten
Als je ongewenst gedrag aandacht geeft met het woordje ‘niet’, benadruk je hetgeen
dat niet mag. Beter is het om niet te ‘nieten’. Dus vertel wat wél de bedoeling is.
Bijvoorbeeld “we houden elkaars hand zachtjes vast” en dus niet “we knijpen niet in
elkaars hand …”
Bijvoorbeeld “de sambabal is om mee te schudden” en dus niet “niet met de sambabal
op de spiegel slaan…”

 


verdiep je in hun ontwikkeling
Lees verder over de ontwikkeling van peuters en kleuters (er staan veel interessante
boeken in de literatuurlijst) en zorg dat je ze begrijpt.

.
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2.5 Opbouw van een les
Het is belangrijk dat je in een les goed kijkt naar je opbouw. De opbouw van de les
maakt dat je les slaagt. In je opbouw breng je de kinderen in een natuurlijke ow van
energie; we beginnen rustig, zorgen dat iedereen zich gezien voelt, dan warmen we op
en pieken we in het midden of wat verder in de les om ten slotte met rust af te sluiten.
inloop
Je kan ervoor kiezen gelijk naar de opening te gaan, maar een inloopmoment waarbij
de kinderen even kunnen spelen en de ouders iets drinken kan prettig zijn. Zeker bij
dreumesen; het geeft ze even de tijd om de plek en de andere aanwezigen te
verkennen.
opening
Zorg dat je iedereen gezien hebt. Een goede methode daarvoor is om de namenlijst op
te lezen. Wie is er aanwezig? Kijk iedereen aan en maak even contact, zodat ieder kind
zich gezien voelt.
Begin vervolgens de les met een liedje dat gelijk herkenning oproept bij de kinderen,
herkenning en structuur geeft een gevoel van rust en veiligheid bij de kinderen. Ze
weten wat ze te wachten staat en beginnen vol vertrouwen aan jouw les.
opwarmen
Bij een eerste les kunnen er best ook wat kinderen heel onzeker zijn. Door met een
liedje met materialen te starten, is de focus nog niet gelijk op beweging. De kinderen
zijn bijvoorbeeld altijd gelijk geïntrigeerd als je bellen blaast en het liedje ‘bellen blazen’
van Dirk Scheele draait. De kinderen zijn dan gelijk afgeleid en zullen het beter
accepteren dat papa of mama weggaat, als dat aan de orde is.
activeren
De aandacht is getrokken en je kan de les nu daadwerkelijk actief starten en de
kinderen activeren. Doe dat niet te snel, want het kan ook overprikkelend werken. Bouw
je muziek op van bekende naar onbekende liedjes en van rustigere liedjes naar meer
up-tempo. Blijf variëren in tempo, zo hou je de aandacht door de afwisseling. Werk je
met thema’s, dan is dit het moment om het thema te introduceren.
Werk je met materialen, gebruik dan niet te veel verschillend materiaal te snel achter
elkaar. Hoe leuk ook, het (over)prikkelt de kinderen.

fl

climax
In de opbouw van je les zorg je voor een ‘klapstuk’, iets spannends of leuks waar ze
naar uit kunnen kijken. Zo kan je bijvoorbeeld een moment van ‘vrij dansen’ plannen of
een moment waarop iedereen een kunstje mag laten zien. Maar ook iets spannends als
dansen met discolichten aan of met een lichtgevend object in je handen, kan zo’n mooi
element zijn.
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afbouwen
Als je je leerlingen na de climax gelijk weg laat gaan, zijn ze vaak erg actief zo niet
hyperactief. Het is goed om te zorgen voor een rustig vertrek. Daar zijn zowel de
kinderen als hun ouders het meest bij gebaat en draagt dus bij aan de succes van je
les.
Afbouwen kan met een of meer rustigere liedjes. Zorg dat je iedere les eindigt met
hetzelfde liedje, zodat je leerlingen het herkennen als eind. Dat geeft ook weer
herkenning en dus rust en structuur. De verwachting is duidelijk.
afsluiten
Afsluiten kan op meerdere manieren:
- alle kinderen nog bij naam noemen en gedag zeggen
- een high ve
- een sticker of stempel op de hand of in een boekje
- een ‘afscheidsliedje’ (er bestaan legio ‘hallo’ en ‘dag’liedjes, zie lijst achterin)

.


.
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De beschreven opbouw is een aanleiding en kan je uiteraard naar eigen inzicht gebruiken
Zorg er in ieder geval voor dat er een opbouw in je les zit. Het meest ideaal is het als je
langzaam van rustig naar steeds drukker gaat (climax) en dan in 1 of 2 nummers afbouwt naar
het eind.
Wissel in ieder geval niet te snel van drukke liedjes naar rustige liedjes, maar maak daar eerder
‘blokken’ van. Dus je doet 2 of 3 drukke liedjes en gaat dan naar een rustiger liedje, vaak is een
grondliedje dan een welkom rustmoment. Dat voorkomt ook dat kinderen heel erg druk worden
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2.6 muzie
Er zijn talloze kinderliedjes. Afhankelijk van je interesse, levensfase of achtergrond, kom
je zelf muziek tegen. Je kan muziek opzoeken bij:

-

Kinderprogramma’s (Zandkasteel, Sesamstraat, etc.)
animatie (vakantieparken, pretparken, etc.)
karakters (Nijntje, Woezel & Pip, etc.)
artiesten (Dirk Scheele, Karin Bloemen, Monique Smit, Jeroen Schipper, etc.)

Om een gevarieerd aanbod te doen in je les dat al je klanten aanspreekt, is het goed
om je te bese en welk type muziek je aanbied. En daar een bewuste weloverwogen
keuze in te maken.

2.6.1 type muzie
In je les kan je verschillende muziektypes onderscheiden:
- volglied
- verhalend lied
- themalied
- instrumentale muziek
NB uiteraard zullen er liedjes in meerdere categorieën kunnen vallen. Maar een onderscheid
schept wel overzicht voor jezelf en helpt je beter voor te bereiden en te variëren in je les.

volgliedjes
Bij een volgliedje volgen de leerlingen de bewegingen die worden bezongen in het liedje
of ze doen de docent na. Een bekende klassieker is natuurlijk ‘hoofd, schouders, knie
en teen’. En tegenwoordig is ‘dans mee met Nijntje’ een veelgehoord volgliedje. Het
nummer ‘Bas Ballon’ van DansSpetters valt onder zowel ‘volgliedjes’ als ‘instrumentale
muziek’. Dat kan natuurlijk; de muziek zorgt dat je volgt in beweging.
Het prettige aan deze volgmuziek is dat de kinderen zowel worden aangesproken op
auditief leervermogen (ze horen wat ze moeten doen), maar ook het visuele
leervermogen wordt aangesproken (de docent doet het voor). Welk leervermogen ook
meer ontwikkeld is, voor alle kinderen is dit eenvoudig te volgen.
Een ander voordeel is dat kinderen heel erg met zichzelf bezig zijn bij deze liedjes; het
vergt nogal wat concentratie om te volgen.
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k


ff

Hoofd, schouders, knie en teen
Pom, pom, pom (Ingrid Tjaden)
Bas Ballon (DansSpetters)
Dans mee met Nijntje
Schipper mag ik overvaren?
We maken een kringetje
Deze vuist op deze vuist
Zwaaien met z’n allen (Cowboy Billie Boem)

Kun je met je handjes zwaaien (Marianne Busser)
Pak je neus (Marianne Busser-voetje voor voetje)
Even stampen (DDcompany)
Deze vuist op deze vuist
De tinnen soldaatjes (Monika Schneider, bewegen
en ontspannen op muziek)
De kabouterdans (Kabouter Plop)
Wiebelbillenboogie (boek Guido van Genechten)

31
verhalende liedjes
Bij een verhalend lied wordt er een gebeurtenis/avontuur beschreven. Je wordt al
bewegend meegenomen in het verhaal dat in het lied wordt beschreven. Voor peuters
geeft dat houvast; ze weten wat er komt. Verhalende liedjes kan je leuk inleiden met
een introductie waarin je bijvoorbeeld navraag doet over de kennis over dat onderwerp.
Of dat ze het wellicht wel eens hebben gezien/meegemaakt. Dat geeft even rust en een
mooie overgang naar het liedje, waar ze dan vaak weer de aandacht voor hebben,
binnen het kader van je introductie.
Bomenfeest (Jeroen Schipper)
Drakendans (Jeroen schipper)
Piet ging uit etsen
Aankleedlied (DDCompany)
Zo gaat de molen
In de maneschijn
Slingeraapje (Jeroen Schipper)
Visje, visje (Ingrid Tjaden)
De brandweer (Dirk Scheele)

Ze kunnen zeggen wat ze willen
De zevensprong
Berend Botje
De Wielen van de bus
Heksenlied (sesamstraat)
Autoblues (Ageeth de Haan
De trein (DDcompany)
Jan Huigen
De robot (Monika Schneider)

themaliedjes
Themaliedjes zijn liedjes die over een bepaald thema gaan. Denk hierbij aan een dieren
(of dierentuin bij een lied over de dierentuin). Maar ook de liedjes die we bij feestdagen
gebruiken, vallen hieronder. Met name de seizoensgebondenliedjes geven op dat
moment sfeer van dat moment aan je les. Het is leuk om hierop in te spelen, dit leeft
ook in de belevingswereld van de kinderen.
Ik loop, ik loop (Dirk Scheele)
Kerstklokje klingelinge
De kikkertjes
Brandweermannetje

Poesje mauw
Pepernoten Samba
De kikkertjes (Ingrid Tjaden)
Mijn papa pinguïn (DDcompany)

Instrumentale muziek
Bij instrumentale liedjes ben je veel vrijer in de bewegingen die je gebruikt. Je kan de
kinderen laten bewegen of opdrachten geven op de maat van de muziek. DansSpetters
maakt hier bijvoorbeeld veel gebruik van. Het ritme of het tempo van de muziek geeft in
feite een beweegopdracht of -uitnodiging.
Sommige kinderen vinden het prettig om op deze manier vrij in hun bewegingen te zijn,
maar ook zijn er kinderen die dit niet of lastig aankunnen. Het is de taak van de docent
om dat goed te begeleiden. De bescheiden kinderen dienen uitgenodigd te worden en
de drukke kinderen op de juiste manier uitgedaagd.

fi

muziek van de Efteling
DansSpetters
Klassieke muziek

Peuters Dansen deel 1-3 (nevofoon.nl)
Arjo de Koning (div. instrumentale kindermuziek)
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2.6.2 type dans/bewegin
Ook kan je een onderscheid in verschillend soorten dans/beweging maken:
- dansen met materiaal
- volgdansen
- verhaal dansen/uitbeelden
- licht choreogra sch
- grondliedjes
- dansen met spel
En ook hier geldt natuurlijk dat liedjes onder meerdere soorten kunnen vallen.
dansen met materiaal
Materiaal kan gebruikt worden bij zowel instrumentale muziek als gezongen liedjes. Er
zijn liedjes waarin materiaal bezongen wordt (bijvoorbeeld ‘sambabal’ of ‘ik heb een
trommeltje’ van Dirk Scheele). Maar er zijn ook liedjes waarin materiaal een liedje
ondersteund, zoals vleugels bij ‘dansen als een elf’ (Jeroen Schipper) of een
drakenmuts bij ‘de drakendans’ (Jeroen Schipper, De Efteling).
Materiaal kan ook een bewegingsondersteunende functie hebben, zoals bijvoorbeeld
danslinten; de beweging vergroot uit, waardoor kinderen het e ect van hun beweging
zien. Op deze manier wordt materiaal gebruikt bij instrumentale muziek.
Laat de knu els dansen (Ingrid Tjaden)
Ik heb een gitaar (Dirk Scheele)
Leentje Lint (DansSpetters)
Sambabal (Dirk Scheele)

Trommelen (Dirk Scheele)
Zo doen de stokjes (Ingrid Tjaden)
Krokodil, ligt in het water
Ballenpech (Cowboy Billie Boem)

volgdansen
Zoals in de paragraaf hiervoor beschreven kan je in liedjes die heel duidelijk in de tekst
beschrijven wat je moet doen (klappen, stampen, je neus aanraken, etc) heel simpel de
tekst in het liedje volgen. Voor kinderen is dit heel duidelijk, deze liedjes/dansjes geven
daardoor rust en structuur. Bovendien zijn veel van dit soort liedjes ook goed voor de
motorische ontwikkeling en het lichaamsbewustzijn.
De zogenaamde animatie-liedjes (o.a. DD Company, Koos Konijn, vakantieparkliedjes)
vallen vaak onder dit genre. Voor een dreumesdansles zijn ze vaak te snel en voor een
vaak voor peuters ook. Hou daar rekening mee. Bovendien zorgen het tempo en het
hoog gehalte aan muziek/geluid in meerdere lagen, dat dit heel erg kan overprikkelen.
Ik spring op en neer (DD company)
De wekker (DD company)
De tinnen soldaatjes (Monika Schneider)

Deze vuist op deze vuist
Drakendans (Efteling)
We maken een kringetje

ff

g


fi

ff

verhaal dansen/uitbeelden
In verhalende liedjes, zoals bijvoorbeeld de drakendans. Leren we hoe een draak
beweegt als hij boos is en als er een ridder voorbij komt. In de dans beelden we dit uit.

33
Ook bij deze liedjes is het van belang het niveau van de kinderen goed in de gaten te
houden. Hou het simpel en overprikkel ze niet.
Het dansende dierenbos (Jasper Merle)
Visje, visje (Ingrid Tjaden)

slingeraapje (Jeroen Schipper)
autoblues (Ageeth de Haan)

Licht choreogra sch
In veel volgdansjes zit al een simpele choreogra e verwerkt. Kijk maar naar het liedje
‘Dans mee met Nijntje’. Vaak zijn simpele dansbewegingen verwerkt in een lied, dat is
dan goed bruikbaar voor deze danslessen voor kleine kinderen.
Hoki Poki (diverse artiesten)
Dans mee met Nijntje

Tsjoetsjoewa (DD Company, Cowboy Billie)
Met de vingertjes (diverse artiesten)

grondliedjes
In een les met kleine kinderen is het essentieel om rust in te bouwen. Enerzijds omdat
ze anders uiteraard te moe zijn, maar ook om de kinderen niet te overprikkelen.
Grondliedjes geven vaak deze nodige ‘pauze’. Zeker in lessen waar ouders meedoen,
geven deze liedjes ook even dat knu elmomentje, even lekker samen zijn.
De klauterkabouter (Jeroen Schipper)
Met de vingertjes

In de maneschijn
Berend botje

dansen met spel
Dansen en muziek vraagt natuurlijk om spel. Vooral met peuters is hier veel plezier te
behalen. Spel kan je op meerder manieren toepassen in je les:
- stopdans
- bij een gekleurde stip stoppen
- blaadjesdans

- op bepaalde manieren bewegen
- spiegeldans

Kinderliedjes van vroeger
De volgende ‘ouderwetse’ liedjes in combinatie met beweging zijn ook zeer geschikt
om binnen de les te gebruiken:
* We maken een kringetje

* Visje, visje
* Deze vuist op deze vuist
* Alle eendjes …
* In de maneschijn
* Berend Botje
* Witte zwanen, zwarte zwanen
* De krokodil

* Hoofd, schouders, knie en teen
* Zo gaat de molen
* Van voor naar achter …
* Jan Huygen in de ton
* Klap eens in je handen
* Op een grote paddestoel
* Varen, varen
* Helikopter

Kinderliedjes van tegenwoordig:
*
*
*
*

Dirk Scheele - diverse cd’s
Jeroen Schipper - diverse cd’s
Monique Smit - ‘Twee kleine kleutertjes’
Ingrid Tjaden - ‘Hé hallo’ en ‘Op de grote grote
zee’

*
*
*
*
*

Kids DJ - liedjes van vroeger met NL tekst
Juf Roos
Minidisco
Fay Lovsky - Ozewiezewoze
en nog veel meer ;-)

fi

ff

fi

Website: www.overtuin.net. (Hier vind je veel kinderliedjes met notenbalk met tekst.)
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2.7 dansbewegingen dreumes- en peuterdan
Er is veel mogelijk qua dans voor kleine kinderen. We staan stil bij de mogelijke
bewegingen en de notering daarvan.

2.7.1 Danselementen:
Lichaam: Wat beweegt er?
- Het hele lichaam;
- Afzonderlijk: isolatie lichaamsdelen
- armen,
- benen,
- voeten,
- hoofd,
- onder/boven middel
- etc.
- Combinaties: handen en voeten (klappen/stampen)
LET OP: dit laatste is echt moeilijk voor een peuter en voor een dreumes niet te doen.

- bewegingswoorden:
•
•
•
•

lopen
huppen
huppelen (moeilijk!)
rollen

•
•
•
•

glijden
kruipen
schuifelen
draaien

• stampen
• buigen
• strekken

Ruimte: Waar beweeg ik?
- In de algemene ruimte;
• rond
• langs de muren
• diagonaal
- In mijn persoonlijke ruimte;
• Richting, oriëntatie, plaatsing
• Hoogtelagen:
- diepe laag - beweging onder de knie
- midden laag- beweging tussen knie en schouders
- hoge laag - beweging boven schouders
- dansvormen:
• kring
• vaste plek
• rijtje
• door de ruimte
• 2 aan 2
• vooruit
• zittend plekje
• achteruit (moeilijk!)

s


•
•
•
•

opzij
in 2 groepen
naar elkaar kijkend
solo dansen
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Dynamiek: Hoe beweeg ik?
- Passief toegeven aan de zwaartekracht - zachte beweging
- “smelt als een ijsje”
- Actieve inzet van gewicht: krachtige beweging
- “maak je zo sterk als een…”, “duw de bal weg”, “til je zware ko er”
- andere dynamiekvormen:
• spanning
• licht
• sterk
ontspanning
zwaar
•
•
• aangehouden
Tijd: Wanneer beweeg ik?
Een beweging is lang of kort, snel of traag.
Wanneer beweeg je, als in ‘plotseling’ of met ‘stops’.
Dit kun je vaak terugvinden in de muziek: ritme, maat.

2.7.2 Danspassen noteren
Om een dans te onthouden kan het prettig zijn om dat te noteren. Hier zijn verschillende
vormen voor.
Werken in tellen, een voorbeeld:
4 tellen stamp met rechtervoet op de plaats
4 tellen stamp met linkervoet op de plaats
4 tellen stoot rechterhand in de lucht
4 tellen stoot linkerhand in de lucht
4 tellen zwaaien
4 tellen draaien
1,2 klap-stamp
3,4 hoofd linksom-rechtsom
5,6,7 spetterhanden van laag naar hoog
8 klap boven je hoofd

Of aan de hand van een gekozen nummer, een voorbeeld:
beginpositie: staan in een kluitje/kring
we maken poses van 4 of 8 tellen
stampen met 1 voet, andere voet en 1 arm in de lucht, andere arm

ff

Intro
Couplet
Refrein
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2.8 materiaa
Het gebruik maken van materiaal geeft een toegevoegde waarde aan je lessen:
- a eiding
- concentratie
- ontwikkeling (motoriek, cognitief en sociaal-emotioneel)
a eiding
Het bewegen of spelen met materiaal geeft een extra dimensie in je les. Voor kinderen
die het spannend vinden, is het ook a eiding. Zorg wel dat je niet te veel materiaal
gebruikt. En ook van belang is dat je het materiaal lang genoeg gebruikt; de kinderen
willen het leren kennen, het gebruiken en ervaren. Als je het te snel weer ‘afneemt’ kan
dat zorgen voor overprikkeling. Ook te veel materiaal kan overprikkelen, wissel af
tussen liedjes met materiaal, volgliedjes en instrumentale liedjes.
concentratie
Doordat je de kinderen materiaal geeft, kunnen ze zich even daarop concentreren. De
focus op materiaal zorgt dat er alleen aandacht voor dat materiaal is. De
concentratiespanne van een dreumes is maar kort, afhankelijk van het soort materiaal.
Een peuter kan al veel langer zich focussen op 1 ding (materiaal, beweging, liedje).
ontwikkeling (motoriek, cognitief en sociaal-emotioneel)
Materialen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in je les. Zo zullen ze
leren het materiaal te gebruiken en leren het materiaal ook weer op te ruimen (cognitief).
Ook hoe het te gebruik draagt bij aan de ontwikkeling (motoriek). De eerste keer dat
een kind een lint, instrumentje of wat dan ook van je aanpakt, zal het moeten
ontdekken hoe het dat gebruikt.
Materiaal gebruiken draagt ook bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Zo moeten
kinderen leren dat ze allemaal hun eigen materiaal hebben of juist iets samen moeten
delen. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt hier aangesproken.
Hou je aan de volgende stappen bij het gebruik van materiaal:
1. verkennen materiaal; laat ze het bekijken, bevoelen en bespreek het materiaal en de
eventuele regels/doel.
2. gebruiken materiaal; bereid dit goed voor door na te denken over:
• hoe breng je het over? (eerst voordoen of uitdelen en gebruiken?)
• wat zijn de regels?
• waar laten ze het als je het niet gebruikt?
3. afscheid nemen van materiaal; als materiaal erg leuk is, is afscheid nemen moeilijk.
Begeleid dit positief en slim, bijvoorbeeld ”de ballen gaan nu slapen”.

fl

fl

l


fl

fl

Bij kleine kinderen is het gebruik van materiaal belangrijk, maar ook heel moeilijk. Het
materiaal kan aanvullend zijn, maar kan ook weer a eiden.
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Er zijn dus ook nadelen aan materiaal. Zorg dat het aan de volgende voorwaarden
voldoet;

- je moet zorgen dat het compleet is (bij dreumesen uit 1 stuk);
- het materiaal moet veilig zijn (niet breekbaar, geen scherpe onderdelen/randen, etc.);
- je moet zorgen dat je genoeg materiaal hebt, voor iedereen een of een manier toepassen om
te delen;

- het materiaal moet uitdagend en aantrekkelijk zijn;
- Het materiaal moet ondersteunend in je les zijn, dus niet overprikkelend.
Er is veel materiaal voor handen, een greep uit het aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ballen (strand-, tennis-, etc.)
kruiptunnel (IKEA)
handpop
(goochel)doekjes
habutai-doeken (of sto appen)
ballonen
wasknijpers
muziekinstrumentjes
danslinten
bellenbandjes
stokjes
castagnetten
bellenblaas(machine)
stippen (evt uit yogamat/placemat)
stapstenen
(kleuren)dobbelsteen, etc.
washandjes
knu els/muisjes
windmolentjes
rietjes
watjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

regenboogdoek of spelparachute
veertjes
vingerpopjes
plastic eendjes, babybadje opblaas
kwasten/verfrollers
toverstafjes
sokpoppen
vleugels (elf/vlinder)
muziekdoosje
(lotus) uit
voorleesboek
drakencape
beweegkaarten
hoepels
pittenzakjes
halve egels
ringen
hinkelspel (hinkeltwister), sportgrid
dansmat (lange reep tapijt)
kaboutermutsjes
etc…

fl

fl
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Waar haal je je materiaal vandaan?
• speelgoedgroothandel:
• Lobbes
• Marjo Speelgoed
• Qiddie
• groothandel sensomotorisch ontwikkelingsmateriaal
• Senso-care
• Sport-thieme
• groothandel materiaal KDV/PSZ
• Rolf
• Wesco
• Heutink
• Baert
• consumenten winkels:
• Action
• Big Bazaar
• Flying Tigre
• Ikea
• So Low
• speelgoedwinkels
Overig:
• Kindermuziek winkel
• Bax shop
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3. Aan de slag met je eigen
cursus/le
3.1 algemeen
Doelgroep
Dreumesgroep: Iedere ouder of verzorger van een gezonde dreumes (0-1 jaar) die los
kan lopen.
Peutergroep: iedere ouder of verzorgen van een gezonde peuter tussen 2 en 4 jaar.
In overleg met de docent kan er afgeweken worden als het ontwikkelingsniveau van het
kind anders is dan gemiddeld.
Werving
Persberichten in regionale en huis-aan-huisbladen
Posters/ yers ophangen/neerleggen, na toestemming gevraagd te hebben:
• Consultatiebureaus
• Peuterspeelzalen/kinderdagverblijven
• Bibliotheek
• Praktijkruimtes (Fysiotherapie, Mensendieck, Cesar, huisartsen, verloskundigen, etc.).
• Gezondheidscentra
• Aanplakbord supermarkten
• Mond op mond reclame
Tijdstip
Dreumes: ochtend, hou rekening met de slaapjes. Veel dreumesjes slapen nog 2x op
een dag.
Peuter: ’s ochtends tussen 09.00-12.00.

s


fl

Opzet van de cursus
Aantal bijeenkomsten:
Frequentie:
Duur:
Aantal deelnemers:
Prijs:

5/10
wekelijks
45 minuten dans/ 15 minuten spelen/drinken
max. 10 ouders + dreumes/ max. 10 peuters
tussen de €6,50 en €10 per les
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3.2 Praktische tips
Benodigdheden
- Cd-speler of iPod met boxjes of bluetooth speler (JBL, i-dance, etc)
- muziek
- eventueel thee, ko e, koekjes/fruit
Meenemen ouder
- gemakkelijk zittende kleding
- slofjes, anti-slipsokken, dansschoentjes
- knu el of speeltje
- geen eten of drinken! Dat leidt enorm af … mag evt. wel na de les.
Voordat je begint
- Voorbereiding (zaaltemperatuur controleren, schone vloer, benodigde materialen
klaarleggen).
- Deelnemers een inschrij ormulier laten invullen (vooraf per mail).
- Betaling ontvangen, liefst vooraf.
- Namenlijst met aanwezigheid notering. Doe dit als start, zodat iedereen zich gezien
voelt en gezien is. Dan weet je hoe er bij iedereen de pet ervoor staat.
Aandachtspunten
- Rust en aandacht tijdens de les (niet kletsen, geef als docent geen goedbedoelde
ongevraagde adviezen).
- Op tijd komen en gaan.
- Zorg dat alles is voorbereid (verwarming, thee, matten, muziek, materiaal etc.).
- Denk na over zaken als: korting bij brusjes, lichamelijk beperkte kinderen/ouders,
inhalen van lessen, …
- Doe bewegingen overdreven voor.
- Maak contact met elk kind en elke ouder. (begroeting, namencheck)
- Wees niet te amicaal, doch wel vriendelijk en gastvrij.

ff

ffi

ff

Uitwerking van een dans
Een volgliedje kan prettig zijn om te ‘volgen’. Realiseer je wel dat je niet elke genoemde
beweging ook hoeft uit te voeren. Een teveel aan bewegingen/opdrachten kan
overprikkelen. Wij als volwassenen horen alles letterlijk, kinderen niet. Het is prima een
beweging over te slaan.
Ook kan je ervoor kiezen om op het moment dat er weer een (lastige) beweging wordt
‘gevraagd’ door het liedje om dan instructie te geven of een hele eenvoudige
beweeginstructie te geven.
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Rust
Het laatste punt, maar zeker ook een van de belangrijkste; neem rust in je les. Neem de
tijd voor je instructie, herhaal een liedje of beweging, luid een liedje in door voorkennis
optie halen (bijvoorbeeld dierengeluiden nadoen). Vooral bij dreumesen is dit erg
belangrijk.

fl

Administratief
- Hou aanwezigheidslijsten bij.
- Je kan factureren kan via Moneybird (online), Exact, en nog veel meer on- en o line
programma’s.
- Overweeg een pinautomaat, dat ziet er professioneel uit en is handig. De betaling is
gelijk binnen. (Rabobank SmartPin, Payleven, iZettle, Sepay, Smartpin, etc.)
- Hou evaluaties bij (Survio, Monkey Survey, etc).
- Hou je klanten op de hoogte met een nieuwsbrief (MailChimp, MailCamp, LaPosta,
etc.).
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Bijlage
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- aanmeldingsformulie
- algemene voorwaarde
- evaluatie formulie
- literatuu
- muziek
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Aanmeldingsformulier
les:__________________________________________________
Startdatum van de cursus:______________________________________
Naam ouder/verzorger:________________________________________
Naam kind:__________________________________________________
Geboortedatum:______________________________________________
Postcode:___________________________________________________
Woonplaats:_________________________________________________
Telefoonnummers:____________________________________________
Email:______________________________________________________
Bijzonderheden van het kind:____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Bijzonderheden van de ouder: :__________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Waar heb je van deze cursus gehoord:____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 


Wat verwacht je van de cursus:__________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Algemene voorwaarde
Deelname aan de dansles (met je kind) betekent dat je akkoord gaat met deze
algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent
overwegen om deelname aan de lessen te weigeren. De weigering kan o.a. gebaseerd
zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep of het ontbreken van
voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in
goed overleg met de ouders/verzorgers.
Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat de
docent deelname aan de lessen ontzegt.
De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade of opgelopen letsel van de cursist. De verzorger/ouder is verplicht lichamelijke
en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, voor aanvang van de
les.
Het cursusgeld staat vermeld in de meest recente folders en- of website. Het
Cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een ouder zijn/haar
betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de
cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de
hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de
mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. De
cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

n


Op feestdagen en tijdens schoolvakantie wordt er geen les gegeven. Er geldt een
opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Bij verhindering wordt het op prijs
gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via het telefoonnummer 0123456789
of per mail (MAILADRES).
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Evaluatie formulie
In verband met het verder ontwikkelen van deze cursus vragen wij of je onderstaande
vragen wilt beantwoorden.
Datum:

Cursus:

1. Hoe wist je van deze cursus af?
2. Wat was voor jullie de reden om deel te nemen aan deze cursus?
3. Wat vond je van de locatie?
4. Hoe vond je het tijdstip van de cursus?
5. Hoe vond je de tijdsduur van de lessen?
6. Wat vond je van het aantal lessen? Goed / te weinig / te veel
7. Wat vond je van de groepsgrootte?

precies goed / te klein / te groot

8. Hoe was de sfeer tijdens de lessen?
9. Voelde je je op je gemak?
En uw kind?

Helemaal / een beetje / helemaal niet

Helemaal / een beetje / helemaal niet

10. Was de informatie gegeven door de cursusleidster duidelijk?
heel duidelijk / duidelijk / onduidelijk
11. Wat vonden jullie het leukst in deze cursus? :
12. Is er iets dat je is tegen gevallen?

ja, namelijk: / nee

13. Welk rapportcijfer geef je deze cursus (1-10)?
14. Heb je suggesties ter verbetering van deze cursus?
15. Opmerkingen over deze cursus?

r


Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.

ja, namelijk: / nee
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Literatuu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansspetters - Maria Spet
Honderd dansspele
Peuters dansen! (meerdere delen
Bewegen op muziek (Bronnenboek basisschool
Peuter in beweging - KNG
Liedjes op schoot - Disky entertainmen
Daar komt de Boegieman - Jeroen Schipper (muziek voor de basisschool groep 1-8
Rood Rood Mannetje - Jeroen Schipper (muziek voor de basisschool groep 1-8
Het geheim van Joris en Draakje - Jeroen Schipper (voorleesboek met liedjes
Beer en de honingboom - Jeroen Schipper (voorleesboek met liedjes
Swingen als een kangaroe - Jeroen Schipper (verzamelbundel liedjes
De vier seizoenen in dans en beweging - Monika en Ralph Schneide
Bewegen en ontspannen op muziek - Monika en Ralph Schneide
Muziek tussen schoot en school - Marijke Albers en Rita Rikho
Twee Maten Rust - Kris Flamen
Piramide (kleutermethode, bevat deels dans/muziek

Muzie
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Op de volgende pagina’s zie je veel muziek opgedeeld in types muziek en types dans. Gebruik
dit als inspiratie.
Helaas kunnen we je niet de muziek zelf meegeven, vanwege de schrijversrechten die op
muziek gelden
Maar op deze manier heb je wel een overzicht om mee te beginnen, om zodoende te variëren
en te rubriceren voor jezelf.
Onderzoek welke muziek bij jou past en wat bij jouw type les aansluit.
Op you tube of via google of wellicht via Spotify vind je vast veel nummers terug

Pagina 1 van 1

Pagina 1 van 2

1.1 volgliedjes

1.2 verhalende liedjes

28 nummers, 1 uur, 114,7 MB

36 nummers, 1,5 uur, 164,5 MB

Tijd Album

Artiest

1 hoofd, schouders, knie en teen

Naam

1:43 2008-09-29 0048

Tijd Album

Artiest

1 Drakendans

2:36 Daar komt de Boegieman

Jeroen Schipper

2 Hoofd, Schouders, Knie En Teen

1:40 Muziek Op Schoot De Leukste Li… V.O.F. de Kunst

2 zo gaat de molen

2:58 2008-09-29 0048

Cowboy Billie boem

3 Hoofd, schouders

1:19 Liedjes voor groep 1

3 De Zevensprong

2:57 LieDJes Uit E Kindergarden II

Kinder Garden

4 Hoofd, schouders, knie en teen

1:08 Liedjes op schoot

4 De brandweer

1:12 de liedjesspeeltuin

Dirk Scheele

5 Schipper mag ik overvaren?

2:30

DD Company

5 Visje, Visje

1:11 He Hallo

Ingrid Tjaden

6 Ik Spring Op En Neer

3:03 Kidsworld Minidisco

Dubbeldam / van der Plas

6 05.Slingeraapje

1:14 Rood rood mannetje

Jeroen Schipper

7 Pim Pam Peus (Zangvoorbeeld)

0:16 Peuters Dansen! Deel1

Various Artists

7 Ze Kunnen Zeggen Wat Ze Willen

1:28

Kids Dance Songs

8 Achteruit

0:57 LieDJes Voor Groep 2

Piramide

8 In de maneschijn

2:12 Liedjes op schoot

9 Zwaaien met z'n allen

9 vingers aan mijn lijf

Piramide

Naam

3:06 Op Vakantie

Cowboy Billie Boem en de Indiaan

2:36 sprookjescamping e.a.

Cowboy Billie boem

10 Kun Je Met Je HanDJes Zwaaien?

3:04 Voetje Voor Voetje

Marianne Busser, Ron Schroede…

10 Aankleedlied

2:46 In De Manenschijn

DD Company

11 Pak Je Neus

2:09 Voetje Voor Voetje

Marianne Busser, Ron Schroede…

11 Keteltje dik van buik

1:41 Liedjes op schoot

12 AIFF-EVENSTAMPEN-2

1:20 My CD

De Animatie Companie

12 De wielen van de bus

2:19 Liedjes op schoot

13 WE maken een kringetje

3:28 Liedjes op schoot

13 Berend Botje

1:17 In De Manenschijn

DD Company

14 Zinnsoldaten

2:38 Bewegen Und Entspannen Nach… Monika Schneider

14 Superman

3:42 Kidsworld Minidisco

Dubbeldam / van der Plas

15 Deze Vuist Op Deze Vuist

1:05 In De Manenschijn

DD Company

15 De Autoblues

2:57 Stap Maar In

Ageeth De Haan/Steve Philips/Li…

16 Deze Vuist Op Deze Vuist

2:10 Liedjes voor Peuters en Kleuters

Kinderkoor "Kom Maar Op"

16 Ballonnetje

1:25 He Hallo

Ingrid Tjaden

17 Pom, Pom, Pom, Daar Kom Ik Aan

2:20 In De Grote, Grote Zee

Ingrid Tjaden

17 Auto rijden

0:57 Klim maar op het paard

Lin de Laat

18 02 Bas Ballon

2:01 Dansspetters B

Dansspetters

18 Heksenlied

3:10 Vriendjes Voor Altijd: Vriendjes v…

Sesamstraat

19 Kom Laten We Gaan Dansen (1)

1:57 Peuter Dansen! Deel 2

Various Artists

19 Ze Kunnen Zeggen Wat Ze Willen

1:28 In De Manenschijn

DD Company

20 Koos Konijn - Roompot Minidisc…

3:13

20 1, 2, 3, 4, hoedje van papier

1:04 Liedjes op schoot

21 Dansen/ Vrolijk

1:38

Ukkepuk muziek

21 medley

2:57 Top Hits Entertainment

top hits

22 Abracadabra

3:37

Little gym

22 olifantje in het bos

0:52 dierenliedjes

Diertjes

23 De Wekker

3:09 Kidsworld Minidisco

Dubbeldam / van der Plas

23 De boom staat stil

2:51 De Liedjesspeeltuin 4

Dirk Scheele

24 Dit is mijn neus

0:51 Liedjes voor groep 1

Piramide

24 De wandelende boom

4:07 Spelenderwijs

Ellen-noor langeslag

25 De Kabouterdans

3:33 Kidsworld Minidisco

Dubbeldam / van der Plas

25 Die Roboter

4:16 Bewegen Und Entspannen Nach… Monika Schneider

26 wiebelbillenboogie

2:34

26 De Trein

2:59 Kidsworld Minidisco

Dubbeldam / van der Plas

27 jan waggelman

1:10 zingen met duimelot

herma hopster

27 bomenfeest

2:44

Jeroen Schippers

28 Voetje Voor Voetje

2:55 Voetje Voor Voetje

Marianne Busser, Ron Schroede…

28 Zo Gaat De Molen

0:34 He Hallo

Ingrid Tjaden

29 Lieveheersbeestje, vlieg!

4:42 De Vier seizoenen in dans en be… Monika & Ralph Schneider

30 Die Weltraumreise

4:57 Bewegen Und Entspannen Nach… Monika Schneider

31 Im Schulbus

4:36 Bewegen Und Entspannen Nach… Monika Schneider

32 AIFF-2-JANHUYGEN

0:58 My CD

De Animatie Companie

33 Jan Huigen in de ton

2:32 UITZOEKEN

UITZOEKEN

34 jan huigen

1:23 Mijn eerste liedjesboek

35 Doelied

4:52 Top Hits Entertainment

top hits
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1.3 themaliedjes

1.4 instrumentale muziek

8 nummers, 12,7 minuten, 28,8 MB

22 nummers, 1 uur, 105,5 MB

Tijd Album

Artiest

Tijd Album

Artiest

1 De brandweer

Naam

1:12 de liedjesspeeltuin

Dirk Scheele

1 Ssst - Spring

Naam

2:22 Peuters Dansen! Deel1

Various Artists

2 05.Slingeraapje

1:14 Rood rood mannetje

Jeroen Schipper

2 Ssst - Sluip

2:28 Peuters Dansen! Deel1

Various Artists

3 Drakendans

2:27 Sprookjesboom Zing En Dans Mee! Efteling

3 Ssst - Stamp

2:36 Peuters Dansen! Deel1

Various Artists

4 Ik loop, ik loop

1:53 Liedjes om op te dansen

Dirk Scheele

4 07 De Douchedruppel

4:02 Dansspetters B

Dansspetters

5 De Kikkertjes

0:52 He Hallo

Ingrid Tjaden

5 02 Bas Ballon

2:01 Dansspetters B

Dansspetters

6 Brandweermannetje

0:27 He Hallo

Ingrid Tjaden

6 Efteling - Volg je hart (Instrument…

5:04

7 Mijn papa pinguin

3:06 Minidisco Deel 3

DD Company

7 Let It Go (Instrumental Karaoke)

3:46 Frozen (Original Motion Picture…

8 poesje mauw

1:41 dierenliedjes

Diertjes

8 La Cucaracha in the style of Trad…

4:36

9 2. Flex & Point

Kristen Anderson-Lopez & Rober…

1:22 Ballet: opera-melodiën

Arjo De Koning

10 5. Tendu

0:59 Ballet: opera-melodiën

Arjo De Koning

11 8. Frappé

1:09 Ballet: opera-melodiën

Arjo De Koning

12 J'y Suis Jamais Allé

1:34 Le Fabuleux Destin d'Amélie Po…

Yann Tiersen

13 De Indische Waterlelies

2:27 Wonderlijke Muziek van de Efteling De Efteling

14 De Vier Jaargetijden: Lente

3:19 Lekker Klassiek De Mooiste Klas… A. Vialdi

15 Het Zandkasteel - Legt een koe…

1:36

16 Het Zandkasteel - Papa Olifant (i…

1:30

17 Hupsakee

2:37 Peuters Dansen! Deel1

Various Artists

18 Draaimolen - Speeltuin (Le Petit…

4:32 Muziek Van De Efteling

Various Artists

19 Carnaval Festival

3:02 Wonderlijke Muziek van de Efteling De Efteling

20 De Indische Waterlelies

2:27 Wonderlijke Muziek van de Efteling De Efteling

21 Droomvlucht

4:26 Wonderlijke Muziek van de Efteling De Efteling

22 Villa Volta

2:42 Wonderlijke Muziek van de Efteling De Efteling
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2.1 dansen met materiaal

2.2 dansen met spel

16 nummers, 31,6 minuten, 66,6 MB

5 nummers, 14,6 minuten, 23,4 MB

Tijd Album

Artiest

Tijd Album

Artiest

1 Dansen als een elf

Naam

1:50

Jeroen Schippers

1 Boskat - Rennen (Met Stops)

Naam

1:38 Kinderles Nr. 6

Arjo De Koning

2 Laat De Knuffels Dansen

0:22 He Hallo

Ingrid Tjaden

2 De schaatser

3:56 De Vier seizoenen in dans en be…

Monika & Ralph Schneider

3 Bellen blazen

2:13 de liedjesspeeltuin

Dirk Scheele

3 Stop ... Draai Om

2:28 Peuters Dansen! Deel 3

Various Artists

4 Met de sambabal

2:56 Liedjes over muziek maken

Dirk Scheele

4 Wir Gehn Zum Skifahren

4:01 Bewegen Und Entspannen Nach…

Monika Schneider

5 Trommelen

1:22 de liedjesspeeltuin

Dirk Scheele

5 De dwergen en de Reus

2:39 Bewegen en ontspannen op muzi… Anelies Storm, Peter Steinman

6 Tam tam trommeltje

2:07 De Liedjesspeeltuin 4

Dirk Scheele

7 Zo Doen De Stokjes

0:53 He Hallo

Ingrid Tjaden

8 Leentje Lint

2:06 Dansspetters B

Dansspetters

9 Een spaanse danseres

3:07 Liedjes om op te dansen

Dirk Scheele

10 Heksenlied

3:10 Vriendjes Voor Altijd: Vriendjes v…

Sesamstraat

11 krokodil

0:58 dierenliedjes

12 ballenpech

2:40 sprookjescamping e.a.

Cowboy Billie boem

13 Knuffelbeer

1:38 2 Kleine Kleutertjes

Monique Smit

14 Licht Als Een Veertje

1:34 In De Grote, Grote Zee

Ingrid Tjaden

15 Ik heb een gitaar

1:40 De Liedjesspeeltuin 3

Dirk Scheele

16 Heksensoep

3:12

Pagina 1 van 1

Pagina 1 van 1

2.3 volgdansen (zie ook 1.1)

2.4 verhaal dansen/uitbeelden (zie ook 1.2)

18 nummers, 41,3 minuten, 81,4 MB

4 nummers, 4,4 minuten, 10,5 MB

Tijd Album

Artiest

1 Hoofd, schouders

Naam

1:19 Liedjes voor groep 1

Piramide

2 Hoofd, schouders, knie en teen

1:08 Liedjes op schoot

3 dans mee met nijntje

2:29 Dreumeland

4 Drakendans

2:27 Sprookjesboom Zing En Dans M… Efteling

5 02 Bas Ballon

2:01 Dansspetters B

Dansspetters

6 Kom Laten We Gaan Dansen (1)

1:57 Peuter Dansen! Deel 2

Various Artists

7 Schipper Mag Ik Overvaren - DD…

2:30

8 Ik spring op en neer

3:01 Dansliedjes

9 Koos Konijn - Roompot Minidisc…

3:13

dick bruna

Dansliedjes

10 Kun Je Met Je HanDJes Zwaaien?

3:04 Voetje Voor Voetje

11 Klap eens in je handjes

2:54 Liedjes op schoot

Marianne Busser, Ron Schroede…

12 Pak Je Neus

2:09 Voetje Voor Voetje

13 WE maken een kringetje

3:28 Liedjes op schoot

14 Zinnsoldaten

2:38 Bewegen Und Entspannen Nach… Monika Schneider

15 Deze Vuist Op Deze Vuist

1:05 In De Manenschijn

DD Company

16 Deze Vuist Op Deze Vuist

2:10 Liedjes voor Peuters en Kleuters

Kinderkoor "Kom Maar Op"

17 Hoofd, Schouders, Knie En Teen

1:40 Muziek Op Schoot De Leukste Li… V.O.F. de Kunst

18 Twee HanDJes Op Je Bolletje

2:16 Voetje Voor Voetje

Marianne Busser, Ron Schroede…

Marianne Busser, Ron Schroede…

Tijd Album

Artiest

1 Visje, Visje

Naam

1:11 He Hallo

Ingrid Tjaden

2 05.Slingeraapje

1:14 Rood rood mannetje

Jeroen Schipper

3 De Kikkertjes

0:52 He Hallo

Ingrid Tjaden

4 De brandweer

1:12 de liedjesspeeltuin

Dirk Scheele
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2.5 lichte choreografie

2.6 grondliedjes

8 nummers, 16,9 minuten, 27 MB

9 nummers, 15,7 minuten, 34,7 MB

Tijd Album

Artiest

1 dans mee met nijntje

Naam

2:29 Dreumeland

dick bruna

1 Met de vingertjes

Naam

1:15 Liedjes op schoot

Tijd Album

Artiest

2 Twee HanDJes Op Je Bolletje

2:16 Voetje Voor Voetje

Marianne Busser, Ron Schroeder…

2 Dit zijn mijn wangetjes

1:57 Liedjes op schoot

3 Met de vingertjes

1:15 Liedjes op schoot

3 Klap eens in je handjes

2:54 Liedjes op schoot

4 Zo Fijn

2:08 He Hallo

Ingrid Tjaden

4 In de maneschijn

2:12 Liedjes op schoot

5 Hoki Poki

1:00 He Hallo

Ingrid Tjaden

5 Vingerswinger

1:09 Daar komt de Boegieman

Jeroen Schipper

6 Tsjoe Tsjoe Wa (remix)

2:55 Kidsworld Minidisco

Dubbeldam / van der Plas

6 Twee HanDJes Op Je Bolletje

2:16 Voetje Voor Voetje

Marianne Busser, Ron Schroeder…

7 Aardappels Met Chocola

1:40 2 Kleine Kleutertjes

Monique Smit

7 Vingerswinger

1:09 Daar komt de Boegieman

Jeroen Schipper

8 Hockey Pockey

3:15 sprookjescamping e.a.

Cowboy Billie boem

8 Willemijntje

1:33 Liedjes op schoot

9 Klauterkabouter

1:22 Swingen als een kangaroe

Jeroen Schipper

