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Muzikale basisschool opent deuren 
 

Wat houdt het in om op een muzikale basisschool te zitten, waar elke dag gezongen wordt? Dat 

vertellen leerlingen en leerkrachten van de Kathedrale Koorschool Utrecht tijdens de open dag op 

zaterdag 17 februari. Er zijn diverse concerten te beluisteren, er kan meegedaan worden bij een 

open muziekles en er zijn rondleidingen door de leerlingen zelf. De Koorschool is te vinden op de 

Plompentorengracht 5 in Utrecht. De open dag duurt van 11.00 tot 14.00 uur. 

 

De muzikaalste basisschool van Utrecht noemen ze zichzelf: de Kathedrale Koorschool. Het is een 

reguliere basisschool, maar dan een waar ook muziek als kernvak wordt beschouwd. Naast het 

gewone schoolprogramma met onder meer rekenen, taal en geschiedenis krijgen de leerlingen elke 

dag muziek en stemvorming. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan drama en expressie. De 

leerlingen geven vaak concerten en worden regelmatig gevraagd voor professionele 

muziekproducties. 

 

Unieke ervaringen 

Daar doen ze unieke ervaringen mee op, vertelt directeur Margriet van der Ploeg: ‘Van oud-

leerlingen horen we dat ze daar later veel baat bij hebben. Als je eenmaal in het Concertgebouw hebt 

gestaan, heb je niet meer zo gauw moeite met een spreekbeurt of andere presentatie. Daarom laten 

we de leerlingen het bezoek zelf rondleiden. Dat zijn ze gewend – tijdens Open Monumentendag 

verzorgen ze ook vaak rondleidingen, zoals vorig jaar nog in het oude postkantoor op de Neude.’ 

 

Vanaf groep 5 

De Koorschool kent alleen een bovenbouw. Kinderen zijn er welkom vanaf groep 5. Het komend jaar 

is er ruimte in groep 5 en 6. Van der Ploeg: ‘Het is een hele stap om je schooltijd te onderbreken en 

naar een andere basisschool te gaan. Toch kiezen ouders en kinderen daar elk jaar bewust voor, vaak 

uit liefde voor de muziek. Het brengt met zich mee dat we een heel enthousiaste schoolbevolking 

hebben. En omdat we maar 70 leerlingen hebben, kent iedereen elkaar. Het is een kleine en hechte 

gemeenschap. Ook een reden om voor onze school te kiezen, horen we vaak.’  

 

Kodály 

Met ingang van het vorig schooljaar werkt de Koorschool samen met het Koninklijk Conservatorium 

in Den Haag, pleitbezorger van muziekonderwijs volgens de Kodály-werkwijze. De Kathedrale 

Koorschool fungeert nu als voorbeeldschool voor de Kodály-methode in Nederland; de 

muziekdocenten zijn hierin geschoold. Een beroemde uitspraak van Kodály is: ‘Music should belong 

to everyone’. De muzieklessen zijn altijd afwisselend: zingen gaat gepaard met dansen, bewegen, 

ritmes klappen of uitdagende body-percussie; daarnaast is het leren zingen volgens het solfa-

systeem een vast onderdeel. 

 

Muziek en ontwikkeling 

Bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen, dat musiceren het 

intelligentiequotiënt verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden 



sterk verbeterd. Door gezamenlijk musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt, 

evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Reden voor een stichting als Meer Muziek in de Klas 

om voor structureel muziekonderwijs op elke basisschool te pleiten. Ze willen hun doel in 2020 

bereikt hebben. Op de Koorschool is muziekonderwijs al elke dag de praktijk – al vanaf 1959.  
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