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Open dag muziekschool Bloemendaal
Regionaal

Haarlem en
omgeving

Margot Klompmaker

Bloemendaal Q De gemeentelijke
muziekschool Jaap Prinsen in Bloemendaal houdt zaterdag 16 april
open dag van 13 tot 15 uur.
De school aan de Korte Zijlweg 9B in
Overveen staat open voor iedereen,
jong en oud, die geïnteresseerd is in
muziekonderwijs.
De middag wordt geopend met een
groot gitaarensemble en er zijn di-

verse leerlingpresentaties.
Om 14 uur zal Loes Broere een openbare les speeltuinorkest geven. Van
13.15 uur tot 15 uur geven alle docenten in hun lokalen informatie over
hun lessen. Op de open dag is tevens
de prospectus voor het nieuwe jaar
verkrijgbaar en kunnen nieuwe
leerlingen zich inschrijven voor het
volgende schooljaar.
De volgende dag, zondag 17 april, is
een masterclass en presentatie van

het Dudokkwartet om 15.30 uur in
de muziekschool. Het Dudokkwartet wordt gezien als het meest talentvolle jonge kwartet van Nederland. Zij gaat repeteren met vier speciaal voor de gelegenheid samengestelde strijkkwartetten, bestaande
uit leerlingen van de school. Na een
middag repeteren is er om 15.30 uur
een presentatie in de aula. Deze presentatie wordt afgesloten door het
Dudokkwartet zelf.

Het Dudokkwartet
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Voordoen is
nadoen met
de gym-app
Gymleraar Harry van der Meer
lanceert unieke leermethode
Margot Klompmaker

m.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl

Raf en Koen kijken op de iPad wat ze moeten doen.

advertentie

FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Bennebroek Q Filmsterren zijn ze,
de kinderen van de drie basisscholen in Bennebroek. Ze spelen een belangrijke rol in honderden instructiefilmpjes van gymleraar Harry van
der Meer.
De gedreven gymdocent, die al tientallen jaren in Bennebroek lesgeeft,
heeft met de kinderen allerlei bewegingsactiviteiten op film gezet. De
filmpjes zijn te gebruiken tijdens de
gymles. Niet alleen in Bennebroek,
maar overal. De oefeningen zitten in
een app - De Gymwijzer - die gymmende schoolkinderen van Groningen tot Maastricht op een iPad kunnen bekijken, om daarna zelf aan de
slag te gaan.
,,Natuurlijk kun je een goede turner
de oefeningen laten voordoen, maar
het is veel leuker om kinderen van je
eigen leeftijd bezig te zien. Dat
werkt inspirerend’’, vindt Van der
Meer.

Jongleren
Je moet het zien om het te snappen.
Dus nemen we een kijkje bij de gymles van groep zes (9 en 10 jaar oud) in
de zaal van de Sparrenbosschool in
Bennebroek. De kinderen zijn in
groepjes bezig met verschillende
onderdelen, waaronder touw springen, jongleren, rollen en klimmen.
Bij een aantal onderdelen staat een
iPad opgesteld met daarop een instructiefilmpje. Elk filmpje duurt
20 tot 40 seconden en herhaalt zich
steeds. De kinderen kunnen verschillende niveaus aanklikken, het
filmpje vertragen of stopzetten.
Op de iPad bij het jongleren doet een
meisje de oefeningen voor met één
bal, twee ballen of meer. De kinderen kijken op het filmpje hoe het
moet. Ze beginnen makkelijk. En als
dat lukt, dan een iets hoger niveau.
Ze controleren regelmatig of ze het
goed doen.
De moeilijkheidsgraad kunnen de
kinderen zelf kiezen. ,,Ik zit nu op
niveau twee’’, vertelt Jasper, terwijl
hij behendig klikt op het scherm.
,,Maar je kunt ook kiezen voor heel
makkelijk met niveau een of moeilijker met niveau drie en vier.’’

Slow motion
,,Het is fijn dat je de filmpjes in slow
motion kunt afspelen of stop zetten’’, vindt hij. ,,Dan kun je goed
zien hoe het meisje de ballen vast

houdt. Ik geloof dat ik het nu een
beetje snap.’’
,,Zo kun je meteen zien hoe het er in
het echt uitziet’’, vult een klasgenootje aan. ,,Ik vind het hartstikke
leuk zo.’’
Kijken is nadoen, is het uitgangspunt bij de filmpjes. Van der Meer:
,,Ik kan een heel verhaal houden,
maar kinderen pikken iets veel sneller op als iemand anders het voordoet. Het is ook belangrijk dat er
verschillende niveaus zijn. Dan krijgen kinderen al snel het idee: dat
kan ik ook.’’

Spelregels
Harry van der Meer heeft duidelijke
spelregels gesteld. Nooit meer dan
twee leerlingen tegelijk bij de iPad.
En als je een oefening goed hebt gedaan ga je een niveau hoger proberen.
Instructiefilmpjes bij de gymles zijn
niet uniek, weet Van der Meer.

Instructiefilmpjes
met kinderen uit
Bennebroek
,,Maar hier doen kinderen van je eigen leeftijd het voor.’’
De gymdocent heeft er bewust voor
gekozen om een app te ontwikkelen. ,,Het probleem is dat in gymzalen geen wifi zit. Dus hebben wij de
filmpjes in een app gezet op een
iPad. Dan kun je toch de filmpjes bekijken. Bovendien is het goedkoop
in aanschaf.’’

Veel werk
Van der Meer heeft de filmpjes ontwikkeld met Pascal Mariany en
Mark Schutte. Er is veel tijd en werk
gestoken. Maar Van der Meer heeft
de app niet gemaakt om er rijk van
te worden, zegt hij. ,,Docenten kunnen de app aanschaffen voor 15 euro.
Daarvoor krijg je duizend filmpjes.
Ze sluiten aan bij mijn lesmethode
De Lesbrieven. Maar je kunt ze ook
gebruiken als je volgens een andere
methode les geeft.’’
Aanstaande vrijdag presenteert Van
der Meer zijn app De Gymwijzer in
Noordwijk aan burgemeester Jan
Rijpstra, tevens voorzitter van de
bond van gymdocenten. Van der
Meer: ,,Bovendien ben ik geboren
en getogen in Noordwijk.’’

