
            wist je dat...                                                                   

… muziek goed is voor je algehele ontwikkeling? 
‘Muziek raakt je: het doet je verwonderen, 
verbazen, emotioneren, herinneren, het verbindt 
je met anderen. Muziek grijpt in op de diepste 
structuren in het brein.’ 

– Erik Scherder, breinwetenschapper
www.zwijsen.nl/muzicool Fo
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… kinderen die vaker naar muziek luisteren 
zich beter kunnen focussen, doordat ze 

gemakkelijker ruis kunnen uitschakelen?

… kinderen door muziek met volle aandacht 
leren luisteren, waardoor ze sneller nuances 
in klanken herkennen? Dat is ook weer goed 
voor de ontwikkeling van de emotionele 
intelligentie.

Coole muziekcursus & gratis app



      Coole muziekcursus & gratis app                                                                                     theoretische & praktische muziekkennis                           
  

Met Muzicool gamen kinderen in 12 weken de basis van hun 
muziekkennis bij elkaar! Kinderen beleven een spannend verhaal 
en leren ondertussen noten lezen, ritme tikken en veel over maat 
en melodie. 

Aan het eind van de cursus kunnen kinderen:
  de eerste 8 noten lezen
  toonhoogtes herkennen
  weten hoeveel tellen noten duren

Hoe werkt Muzicool?
Muzicool is opgebouwd uit 6 levels. 
In elk level zitten 10 vogeltjes 
gevangen die moeten worden 
vrijgespeeld. Kinderen kunnen elke 
dag 1 vogel vrijspelen via de games 
waarmee zij spelenderwijs leren 
over melodieën en ritmes. Via de  
filmpjes van MuzicoolTV leren 
kinderen van alles over tellen 
en noten.

Wij adviseren om  
12 weken lang,  
5 dagen per week,  
20 minuten per dag 
te spelen.

Muzicool is een online cursus met gratis app voor kinderen vanaf 
7 jaar. Via Muzicool leren zij helemaal zelfstandig  en op een leuke 
manier de eerste theoretische en praktische muziekkennis. Het is een 
ideale voorbereiding als je kind binnenkort start met het bespelen van 
een instrument. 

Als hij of zij al is begonnen met muziekles, zal 
Muzicool helpen om sneller een muziekstuk onder 
de knie te krijgen.


