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Over de Stringfun Methode 1 

Stringfun Method 1©  bestaat uit: 

1. Stringfun Pieces 1 met pop- en pianobegeleidingen (downloadbaar) en code voor 
1 jaar toegang tot website. 

2. Stringfun Lesbladen (36 stappen) online met audio-begeleidingen 
3. Stringfun Technique 1 @ home: online oefenfilms 

1. Stringfun Pieces 1 
Een boek vol speelstukjes voor het aanvangsonderwijs. Er is geen strikte stap na stap 
opbouw. Bij gebruik van het boek is volgende principe belangrijk: de leerling kan 
vooraf technisch realiseren wat in het repertoire aan bod komt. Het repertoire dient dus 
niet om techniek aan te leren. Het is toepassingsgebied van de lesbladen.  
De leerling kan dus technisch en auditief al meer dan het gespeelde repertoire. 
Daardoor blijft stukjes spelen voor de kinderen een bron van plezier en is er ook 
onmiddellijk de mogelijkheid tot een muzikale focus. Het is aangewezen om ook uit het 
boekje te zingen, klappen, en voor en na te spelen. 

2. Stringfun Lesbladen 
De lesbladen zijn de leidraad voor de les en het oefenen thuis. Ze bevatten 
oefeningen, liedjes, stukjes en opdrachten die in de les met de leerkracht ingeoefend 
worden.  
Volgende komt aan bod: 
- ontwikkeling van een goede basale instrumentale techniek ondersteund door 
technische oefeningen (methodiek);  
- ontwikkeling van het muzikaliteit met aandacht voor het auditief leren (opnames, 
speelopdrachten); 
- ontwikkeling van het maken en improviseren; 
- ontwikkeling van het zingen en lezen. 

Online zijn er bij deze lesbladen instructiefilms, begeleidingen en opdrachten.  
(zie: Stringfun Technique 1 @home) 

3.  Stringfun Technique 1 @home 
Deze online oefenfilms gaan over motorische aspect van het spelen in combinatie met 
het auditieve. 
Ze bieden een “stap voor stap”- methodiek aan. Kinderen kunnen niet autonoom met 
de films aan de slag. De oefeningen worden best letterlijk in de klas aangeleerd en 
begeleid/bijgestuurd. Het kan dus wat tijd kosten voor de leerkracht om zich deze 
oefeningen eigen te maken. De films zijn een back-up voor leerlingen en evt. ouders. 

Tenslotte: Stringfunmethod© is een “slowly produced product”, en heeft al heel wat 
testfases gekend en evolueert nog. Het resultaat is het werk van vele enthousiaste 
leerkrachten. Ze dragen bij aan het tot stand komen van deze methode. 
Hartelijk dank aan Qui en Ank van Woerdekom voor de veelvuldige feedback, Ann-
Sofie Vande Ginste, Mieke Demeurisse, Charlotte Vande Ginste, Annemie Spanjers, 
Annemie Devos, Saidjah Verbrugghe, Liesemarie Beelaerts, Karl Vanneste, Bert Lietaert, 
Ans Maertens, Marijke Verlinden, Rik Callewaert, Veerle De Leersnijder en zovele 
anderen voor hun niet aflatende steun en advies! 

www.stringfun.com 

http://stringfun.com
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1.OEFENINGEN   
A. De Gitaarhouding  
B. Booghouding Potlood  
C. Losse schouderoefening 

2. WEET JE NOG? 

  

       =  TO-O     =  TA 

    
     = TI-TI    = NIETS 
    

 
 

3.TOKKEL (STAP 1 nr 3.1, 3.2) 
Luister naar het stukje op de website. Herken jij de snaar? 
Zeg de naam en zing of tokkel na. 
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4. ZING EN SPEEL! (STAP 1 nr 4.1, 4.2, 4.3) 

Zeg met TA TITI en TO-O. Klap de stukjes. Tokkel ze nadien op je viool. 

5. MAAK JE EIGEN STUK 

Leg drie ritmekaartjes op een rij. Kan je het ritme 
zeggen met ta, titi en too? 
Kan je het ook klappen? 

Verzin een woord of een naam en klap na.  
Klap het woord terwijl je het in je hoofd zegt.  
Tokkel dan het woord op je viool. 

bv. lepeltje, appelmoes, Maarten, … 

6. STRINGFUN PIECES 

7. LEERKRACHT/OUDERS
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