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Zo maak je een muziekpresentatie! 

groep 7/8 

 

              Naam: _________________________________ 

 

            Datum:  _________________________________ 

 

               Lied:  _________________________________ 

 

Je gaat een muziekpresentatie maken. Kies een lied uit dat iets voor je betekent en 

waarover je veel aan je klasgenoten kunt vertellen. De presentatie moet verdeeld zijn in 

drie delen: een begin, een midden en een eind. In het begin leg je uit waarom je voor dit 

lied hebt gekozen. In het midden geef je informatie over het lied en de uitvoerende 

artiest in hoofdstukken. Je vertelt over andere liedjes van deze artiest en over 

zijn/haar leven, over wie aan het lied (mee-)geschreven heeft en legt uit waar de tekst 

van het lied precies over gaat. Aan het einde van je presentatie laat je het lied horen 

aan je klasgenoten. 

Zorg dat je op tijd met het maken van de presentatie begint. Als je het moeilijk vindt, 

kun je je ouders of de juf om hulp vragen. Maak een poster of PowerPoint van wat je 

vertelt, zodat je klasgenoten ergens naar kunnen kijken je leerkracht ziet dat je je 

goed het voorbereid. De juf heeft een formulier waar op staat hoe ze jouw 

boekbespreking beoordeelt. Aan het eind van de boekbespreking krijg je dit formulier 

ingevuld terug van de juf. Daar staat dan ook jouw cijfer van de boekbespreking op. Om 

je goed voor te bereiden staan hieronder alle dingen waar de juf op zal letten. 

o Je levert je voorbereidingen in. 

o Je zorgt voor een opbouw: inleiding – kern – afsluiting. 

o Je verdeelt de kern (het midden) in hoofdstukken. 

o Je legt uit waarom je voor dit lied hebt gekozen. 

o Je zorgt voor een poster of PowerPoint om naar te kijken. 

o Je kunt vragen van je klasgenoten beantwoorden. 

o Je kiest een lied zonder grof taalgebruik. 

o Je praat duidelijk, in een rustig tempo en hard genoeg. 

o Je kijkt je klasgenoten aan tijdens het praten. 

 

Veel succes! 


