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Vul in en zet een kruisje voor het goede antwoord.
Vul de stamtonen in vanaf C. Sla een 
rondje over bij een hele toonafstand.

Deze toonladder begint met een    grote terts    kleine terts

Dit is de toonladder van    c mineur    C majeur

Vul de stamtonen in vanaf A. Sla een 
rondje over bij een hele toonafstand.

Deze toonladder begint met een    grote terts    kleine terts

Dit is de toonladder van    a mineur    A majeur

Zet de begrippen op de goede plek bij deze majeurtoonladder
Kies uit: grondtoon (tonica) / kleine secunde / grote terts / leidtoon

Om welke toonladder gaat het? Zet een kruisje in de goede kolom.

Wat is de mineur-paralleltoonladder van D majeur? Vul in.

Deze toonladder heeft géén leidtoon

Bij deze toonladder zit er een overmatige  
secunde tussen toon 6 en 7

Deze toonladder begint met een grote terts

Deze toonladder is stijgend anders dan dalend
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Dit werkblad hoort bij bladzijde 70–72 van je vioolboek.

.................

................. .................

.................

................. .................

majeur









oorspronkelijk 
mineur 









harmonisch 
mineur 









melodisch  
mineur









D



Werkblad 4:  majeur en mineur (blad 2 van 2)

© Carmen Eberz, Zo speel ik viool – Deel 3 – Werkblad 4.2

Verander deze toonladders in harmonisch of melodisch mineur
Dit is de toonladder van e oorspronkelijk mineur. Maak hier harmonisch mineur van. 
Je kunt alle voortekens gebruiken: 

Welke toonladder is het?  
Vul de toonsoort in en zet een kruisje voor de goede toonladder.  

Dit is de toonladder van g oorspronkelijk mineur. Maak hier melodisch mineur van. 
Je kunt alle voortekens gebruiken:  

Dit is de toonladder van c oorspronkelijk mineur. Maak hier harmonisch mineur van. 
Je kunt alle voortekens gebruiken: 

Dit is de toonladder van fis oorspronkelijk mineur. Maak hier melodisch mineur van. 
Je kunt alle voortekens gebruiken: 

Dit is de toonladder van......  majeur  oorspronkelijk mineur  harmonisch mineur  melodisch mineur

Dit is de toonladder van......  majeur  oorspronkelijk mineur  harmonisch mineur  melodisch mineur

Dit is de toonladder van......  majeur  oorspronkelijk mineur  harmonisch mineur  melodisch mineur

Dit is de toonladder van......  majeur  oorspronkelijk mineur  harmonisch mineur  melodisch mineur
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