
Little Steven Van Zandt and the Disciples of Soul op de Teacher Appreciation Tour! 
 

Little Steven and the 
Disciples of Soul zijn 
begonnen, en docenten zijn 
van harte uitgenodigd om 
mee te doen - gratis! 
 
Op iedere locatie van de 
Teacher Appreciation Tour 
zal een sessie voor 
professionele ontwikkeling 
plaatsvinden. Hier 
presenteert Rock and Roll 
Hall of Famer Steven Van 
Zandt samen met het team 
van de stichting Rock and 
Roll Forever de 
mogelijkheden van het  
TeachRock curriculum voor  
 

het integreren van de kunsten. Plaatselijke onderwijzers die deelnemen aan de gratis sessie voor 
professionele ontwikkeling ontvangen ook maximaal twee gratis kaartjes voor de show van die avond! 

Voor de Soulfire Teacher Appreciation Tour data, workshop details, en om je aan te melden 
voor een TeachRock workshop, klik hier. Voor iedere show zijn een beperkt aantal kaartjen 
beschikbaar, meld je dus vandaag nog aan! 

Lees “Steven Van Zandt’s New Rock and Roll High School,” in het New Yorker magazine van 28 mei 
2018! 

Steven Van Zandt en de Teacher Workshop deelnemers in Clearwater, Florida, VS 

http://teachrock.org/tour/
https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/28/steven-van-zandts-new-rock-and-roll-high-school


“Muziek is de meest doeltreffende en consistente bron van inspiratie en motivatie die mens 
ter beschikking staat en, we weten dat muziek veelal de gemeenschappelijke basis vormt 
voor communicatie tussen docenten en studenten, daar waar onderwijs begint.” 

 – Steven Van Zandt 
 

 

  Steven Van Zandt spreekt docenten toe in Mobile, Alabama, VS 
 

OVER HET TEACHROCK CURRICULUM 
TeachRock is een op normen afgestemd curriculum voor het integreren van de kunsten dat 
gebruik maakt van innovatieve leerplannen, ontworpen door ervaren docenten en deskundigen 
op dit gebied, en laat kinderen via muziek in aanraking komen met de onderwerpen. Van sociale 
studies en letterkunst tot aardrijkskunde, mediastudies, wetenschap, muziek en veel meer: 
TeachRock heeft interessant en zinvol materiaal voor iedere klas ontwikkeld - en dit wordt gratis 
met docenten en studenten gedeeld. 

 
TeachRock wordt gesteund door de New Jersey School Boards Association, het National Council for 
the Social Studies, de National Association for Music Education en het National Council for 
Geographic Education, met partners waaronder Scholastic Inc., HBO, PBS, Reelin’ in the Years, 
ABC News, Rock’s Backpages, New York University Steinhardt School, en het Grammy Museum. 
Voor leerplannen en meer informatie, ga naar teachrock.org. 

 
FEEDBACK VAN DOCENTEN OVER DE WORKSHOPS 

“Ik dacht dat dit één van de beste workshops was die ik ooit als leerkracht bezocht heb. Ik was 
ontzettend onder de indruk van de materialen die jullie voor het curriculum gemaakt hebben. Ik 
heb training gehad op het gebied van curriculum ontwikkeling, en tot nu toe was ik nooit onder de 
indruk van de materialen die externe organisaties voor dit curriculum gecreëerd hebben. Maar 
deze lessen zijn van een hoog niveau, en het is duidelijk dat jullie goed hebben nagedacht over 
de manier waarop je studenten het beste kunt motiveren. Bedankt voor de workshop, de plekken 

http://teachrock.org/tour/


op de 2e rij, en het allerbelangrijkst, jullie respect voor het onderwijs. Het komt tegenwoordig niet 
vaak voor dat docenten zich zoals gisteravond gewaardeerd voelen door zowel de organisatie 
van TeachRock als Steven Van Zandt. Het was echt een fantastische middag/avond waardoor ik 
weer enthousiast ben en als herboren voel (en dat was hoognodig).” 
Karen O. 

 
“Bedankt voor de fantastische conferentie en het concert. Ik heb al veel langer intensiever gebruik 
willen maken van muziek in mijn curriculum en door dit programma wordt dit eindelijk mogelijk. Ik 
bewonder de doortastendheid van de onderwerpen voor iedere les, en waardeer het werk dat 
verricht is om de lessen 
“docentvriendelijker” te maken. Ik heb mijn TeachRock al met mijn collega’s Engels en 
Geschiedenis gedeeld en kan niet wachten om het ook zelf in mijn klaslokaal te gebruiken. Het 
is duidelijk dat dit programma met grote zorg en aandacht voor details is ontwikkeld.” 
Tom P. 

 
“Ik ben vanochtend laaiend enthousiast naar school gegaan om alle ideeën tot uitvoering te 
brengen. (Ook al ben ik nog een beetje moe van de fantastische show gisteravond!)” 
Anonieme docent 

 
“Ik wil graag het toegewijde team van de stichting Rock & Roll Forever erkennen. Jullie hebben mijn 
verwachtingen als een onderwijsdeskundige overtroffen. De hele belevenis was van het hoogste 
niveau. De herinneringen aan de diepe duik in de TeachRock inhoud en de twee en een half uur 
durende soul revue van jullie band zullen me mijn hele leven bijblijven. Het delen van de 
gemeenschappelijk band om rockmuziek educatie verder te ontwikkelen werkt ontzettend 
stimulerend.” 
Edward J. 

Steven Van Zandt, zijn hond Edie, en de Onderwijzers van New Brunswick, NJ, VS 
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