
 
 

 
Doewap heeft voor alle kinderen een formule om samen te zingen op een 
kwaliteitsvolle manier. Wil je gewoon een dagje zingen met de hele lagere school, 
dan kies je voor onze schoolzangdagen. Voor scholen die meer uitdaging zoeken, 
zetten we een langer traject op met een concert en heuse band. Voor kleuters 
pakken we het intiemer aan in de kleuterhoek van elke kleuterklas.  
 
Tegelijkertijd steek je er als leerkracht ook ontzettend veel van op. Wil je je verder 
verdiepen in het zingen met kinderen, dan kan dat tijdens onze vormingen voor 
individuele leerkrachten of tijdens een pedagogisch studiemoment voor 
schoolteams. Ontdek ons aanbod (en richtprijzen schooljaar 2019-2020) en 
maak van je school een zingende school! 
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VORMINGEN VOOR 
LEERKRACHTEN 
Wat 

• sessie voor leerkrachten lager en kleuteronderwijs (individuele 

inschrijvingen) 

• overal in Vlaanderen/ Brussel op diverse locaties 

• over bepaald thema, didactiek, repertoire 

• inclusief lesmateriaal 

• georganiseerd door Koor&Stem of Koor&Stem in samenwerking met een 

partnerorganisatie 

 

Prijs 

45 euro (leden)/ 55 euro (niet-leden) inclusief lesmateriaal 

 

Inschrijven 

Via www.koorenstem.be/vormingen 
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VOOR SCHOOLTEAMS  
Wat 

• voor schoolteams lager onderwijs en kleuteronderwijs 

• op aanvraag overal in 

Vlaanderen/Brussel  

• op school zelf 

• 3 uur op maat (over repertoire, 

lieddidactiek, zangtechniek...) 

• Ideaal voor een pedagogische studiedag 

Nodig 

• open ruimte met een stoel voor elke 

leerkracht in een cirkel 

• piano 

• geluidsinstallatie 

• mogelijkheid tot projectie 

Prijs 

• 350 euro all in zonder lesmateriaal 

• 50 euro lesmateriaal voor het hele team 

• 50 euro huur piano, indien nodig 

 

Wanneer aanvragen voor schooljaar 2019-2020? 

à vanaf 1 april en bij voorkeur vóór 15 september 2019  

Aanvragen via 

www.koorenstem.be/doewap-inschrijven 
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SCHOOLZANGDAGEN  
 

Wat 

• hele dag zingen met alle kinderen van de school bij verschillende docenten 

• afgewisseld met creamomenten die de school voorziet 

• rotatiesysteem in 3 groepen (2 zingen, 1 crea) 

• 2 zangdocenten en 1 begeleider van Koor&Stem komen naar de school 

• slotconcert aan het einde van de dag 

Nodig 

• Max. 150 kinderen (voor 3 docenten) 

• 1 ruimte waar 50 kinderen gemakkelijk kunnen staan en bewegen 

• 1 grote ruimte waar 150 kinderen samen kunnen staan voor toonmoment 

• klasleerkrachten die bij de sessies aanwezig zijn 

• piano 



5	

Prijs 

• 4,5 euro per leerling als introductieprijs (eerste maal schoolzangdag op een 

school. Voor Brussel geldt deze regeling vanaf 2020.) 

• 50 euro lesmateriaal voor de school om achteraf mee verder te werken 

• 50 euro huur piano, indien nodig 

 

De volgende schoolzangdagen kosten 900 à 1000 euro. Aanvullende 

financiering is mogelijk via  

• Dynamo 3 aanvraag:  

https://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-project 

• Bij een samenwerking tussen verschillende scholen van buurtgemeenten 

kunnen er bovenlokale subsidies aangevraagd worden. De toonmomenten 

op verschillende locaties organiseren (woonzorgcentra, ziekenhuizen, ...) is 

een plus voor zo’n dossier. Aanvragen moeten voor 15/5 en 15/11 binnen 

zijn via www.cjsm.be/kiosk . Koor&Stem kan hierover advies geven. 

 

Wanneer aanvragen voor schooljaar 2019-2020? 

Vanaf 1 april en vóór 30 april 2019 

Aanvragen via 

www.koorenstem.be/doewap-inschrijven 

 

Bekijk ook ons filmpje over een schoolzangdag. 
Voor gedetailleerde informatie over de schoolzangdagen kan je ook onze FAQ 
Wat is een schoolzangdag nalezen via de website. 
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DOEWAP MET BAND  
 

 

 

 

 

 

 

Wat 

• 1 docent van Koor&Stem komt 3 dagen werken met maximum 6 

klasgroepen (1 lesuur per klas) 

• 3de dag begeleiding van 1 instrumentist 

• 4de dag: algemene repetitie met band + slotconcert voor (groot)ouders van 

45 à 60 minuten op nabijgelegen locatie. 

• gespreid over enkele weken 

• ideaal voor scholen die naar een langer slotconcert willen toewerken in 

ontmoeting met (groot)ouders of voor een schoolfeest. 

Nodig 

• klasleerkrachten die bij de sessies aanwezig zijn 

• klasleerkrachten die de liedjes tussentijds oefenen. 

• 1 grote ruimte met podium, belichting en plaats voor (groot)ouders voor 

toonmoment 

• klasleerkrachten die creatief nadenken over attributen/inkleding van de 

zaal  



7	

Prijs 

• 10 euro/leerling als introductieprijs (eerste maal dat een school een 

Doewap met band aanvraagt. Voor Brussel geldt deze regeling vanaf 

2020.) 

• bij volgende aanvragen kost het project 2500 euro + verplaatsingskosten 

(voor max. 6 klasgroepen).  

• 50 euro lesmateriaal voor de school om achteraf mee verder te werken 

 

Mogelijkheden tot financiering voor school 

• kleine bijdrage aan de ouders vragen voor het toonmoment 

• Dynamo 3 aanvraag: 

https://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-project 

• Als verschillende scholen van buurtgemeenten geïnteresseerd zijn, kunnen 

er bovenlokale subsidies aangevraagd worden! De toonmomenten op 

verschillende locaties (woonzorgcentra, ziekenhuizen, ...) organiseren is een 

plus voor zo’n dossier. Hiervoor moeten de aanvragen voor 15/5 en 15/11 

binnen zijn via www.cjsm.be/kiosk. Koor&Stem kan hierover advies geven. 

 

Wanneer aanvragen 

Vanaf 1 april en vóór 30 april 2019 

 

Aanvragen via 

www.koorenstem.be/doewap-inschrijven 
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DOEWAP MET KLEUTERS  
Wat 

• eén docent gaat in de voormiddag langs in alle kleuterklassen (2 à 5 

groepen).  

• rond de middag zingen alle kleuters samen, eventueel samen met eerste 

leerjaar/ouders. 

• fijn op grootouderdag 

 

Nodig 

• zithoek per kleuterklas 

• 1 grote ruimte om alle kleuters in samen te brengen 

• klasleerkrachten die bij de sessies aanwezig zijn 
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Prijs 

• 250 euro + verplaatsingskosten 

• 50 euro materiaal om later in de klas mee verder te werken 

 

LET OP: Antwerpse scholen kunnen ook instappen in het kleutermenu. Voor 

200 euro per klas kan je dan 4 activiteiten kiezen, waaronder het zingen met 

kleuters door Koor&Stem.  

 

Wanneer aanvragen voor schooljaar 2019-2020? 

• vanaf 1 april en voor 15 september 2019  

• in stad Antwerpen: 23 april – 6 mei 2019 via kleutermenu.be  

Aanvragen via 

www.koorenstem.be/doewap-inschrijven 

 

 

CONTACT 
 

Neem contact met ons op via info@koorenstem.be, neem een kijkje op 

www.koorenstem.be of bel even en we bekijken samen welk aanbod voor jou of je 

school past: +32 (0)3 237 96 43 

 


