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Waaruit bestaat het lespakket?
Om de kinderen uit alle groepen van de basisscholen kennis te laten maken met het wel en wee van de
scheepvaart en de gerelateerde zeemansliederen (met de nadruk op de historische zeilvaart), is het volgende
lespakket samengesteld:
 Liedboek ’Zingen over de zoute zee’ :34 oude en nieuwe liedjes over de zee.
 PowerPointpresentatie 1: ‘De ontwikkeling van boten van boomstam tot en met cruiseschip’ voor de groepen
1, 2 en 3.
 PowerPointpresentatie 2: ’Het leven aan boord van een zeilschip omstreeks 1850’ voor de groepen 4, 5en 6/7.
 PowerPointpresentatie 3: ’Navigeren op zee door de eeuwen heen’ voor de groep 7/8.
 Piratenboek 1: Een lesboek dat aansluit op PowerPointpresentatie 1.
 Piratenboek 2: Een lesboek dat aansluit op PowerPointpresentatie 2.
 Piratenboek 3: Een lesboek dat aansluit op PowerPointpresentatie 3.
 CD met alle voornoemde bestanden, incl. MP3-muziek en PDF-partituren t.b.v. het liedboek.
Het liedboek en de drie lesboeken zijn in papieren vorm verkrijgbaar.
Hoe het lespakket te gebruiken?
De PowerPointpresentaties vormen de kern van het lespakket. Voor de uitvoering ervan dient uit de koorleden
een team van 6 tot8 leden te worden samengesteld: 1 verteller, 1 muzikant en 4 tot 6 zangers.
Tijdens de presentaties 1 en 2 zingen de koorleden circa 5-8 liedjes uit het liedboek.
Tijdens presentatie 3 zingen de koorleden naast 2 liedjes uit het liedboek tevens Nimm uns mit Kapitän auf die
Reise’ , ’Drei Strich nach Steuerbord’ en ’Windjammersong’.
Elke PowerPointpresentatie duurt, incl. koorzang, circa 3 kwartier. Het uur kan worden volgemaakt met
samenzang en het beantwoorden van eventuele vragen.
Het liedboek en de lesboeken zijn extra's bij de presentaties. Tijdens het voorbereidingsgesprek met de school,
dient te worden besproken welke rol het liedboek en de lesboeken kunnen vervullen.
Het voorbereidingsgesprek met de school
Tijdens de voorbespreking met de school kan de koorvertegenwoordiger het belang van zingen benadrukken.
Het liedboek bevat liedjes voor alle groepen. De liedjes zijn geschikt voor het samenstellen van een musical over
een avontuurlijke zeereis. De koorvertegenwoordiger kan aanbieden om te assisteren bij het instuderen van
liedjes en/of het bedenken van een musical en/of het uitvoeren van een musical.
Ongeacht de verdere gespreksresultaten, kunnen één of meer liedboeken worden verstrekt.
Als de school besluit om de presentaties te laten verzorgen, kunnen tevens de bijbehorende lesboeken worden
aangeboden (in veelvoud, digitaal of een kopieerbaar exemplaar).
Tenslotte
Al het lesmateriaal (tekst en beeld) is grotendeels afkomstig van het openbare internet. Eigendomsrechten zijn
niet geclaimd, doch kunnen nooit worden uitgesloten. Gebruik van het lesmateriaal geschiedt voor rekening en
verantwoording van de gebruiker.
Voor het gebruik van het liedboek geldt dat alle liedjes mogen worden gekopieerd, gedistribueerd, enz. mits met
vermelding van de naam van de maker.
Bijgevoegde CD bevat:
 Map Liedboek (Liedboek-omslag, Liedboek-inhoud, partituren en 34 x MP3).
 Map Lesboeken (3 x lesboeken en 3 x de bijbehorende antwoorden).
 Map Presentatie 1: ‘Ontwikkeling schepen’ (presentatie + gelinkte bestanden + document met te zingen
liederen).
 Map Presentatie 2: ‘Leven aan boord’ (presentatie + gelinkte bestanden + document met te zingen liederen)
 Map Presentatie 3: ‘Navigeren op zee’ (presentatie + gelinkte bestanden + document met te zingen liederen)
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