
1VOET

Muziekfonds
Hellendoorn

Meer 
muziek 
in de klas

schooljaar 22-23



32 VOORWOORDVOET

Voorwoord
Door te investeren in meer muziek in de klas investeren we in de toekomst. Door kinderen de ruimte 
te geven hun talent te ontdekken en ontwikkelen ontstaat er creativiteit. Hierdoor creëren we een 
nieuwe generatie van creatieve denkers en makers. Juist aan dit soort mensen heeft onze huidige 
maatschappij een steeds grotere behoefte, omdat dit bijdraagt aan een leefbare en aantrekkelijke 
gemeenschap. 

Deze visie is verwoord in het muziekakkoord dat we in 2020 hebben ondertekend. Alle school
besturen, muziekaanbieders en wij als gemeente spannen ons samen in om  muziekonderwijs over 
acht jaar geborgd te hebben in het basisonderwijs. Zodat kinderen wekelijks in aanraking komen 
met muziek die ondersteund wordt door een muziekprofessional. In feite borduren we hiermee 
voort op het fundament dat al is gelegd omdat in de praktijk al veel scholen muziekonderwijs 
aanbieden. In deze brochure vindt u een overzicht van alle muziekaanbieders waar u als school 
een keuze uit kunt maken. Ik ben er trots op dat alle kinderen in de gemeente Hellendoorn hiervan 
kunnen profiteren. Op naar een toekomst vol creativiteit en muzikale uitdagingen! 

Anja van den Dolder-Soeten
Wethouder cultuur c.a.
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Inleiding

In deze brochure van het Muziekfonds Hellendoorn kunnen 
alle scholen kiezen uit het gevarieerde aanbod van de 
verschillende muziekaanbieders die allemaal vanuit hun eigen 
visie op muziekonderwijs met veel passie en enthousiasme 
het muziekonderwijs op de Hellendoornse basisscholen willen 
verrijken.

Wat hieraan vooraf ging
Met het tekenen van het MuziekAkkoord1 in Hellendoorn op 
6 februari 2020 is er een belangrijke nieuwe stap gezet in het 
borgen van goed muziekonderwijs in de basisscholen voor de 
eerstkomende 8 jaar. 
Het MuziekAkkoord is het resultaat van een proces waarin 
specifiek aandacht is gegeven aan  muziekonderwijs op de 
basisscholen in Hellendoorn met behulp van financiële impulsen 
vanuit de Stichting Méér Muziek in de klas en de regeling Impuls 
Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zo 
heeft 60% van de basisscholen in Hellendoorn meegedaan 
aan de Impuls regeling. Daarnaast is er ook met behulp van de 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit aandacht geschonken aan 
muziekeducatie.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt door basisscholen 
samen met de muziekscholen en muziekverenigingen om het 
muziekonderwijs weer een structurele plek te geven, ervoor 

te zorgen dat het gaat om kwalitatief goed onderwijs en ook 
ruimte te bieden voor talentontwikkeling van leerlingen. De 
partners in het MuziekAkkoord werken samen op het gebied van 
kennisdeling, ontwikkeling en communicatie. Zij ondersteunen 
elkaar en vervullen een actieve rol binnen het muziekonderwijs 
in de gemeente Hellendoorn. Ieder naar hun eigen kracht en 
kunnen.
De gemeente Hellendoorn heeft vanaf 2020 structureel budget 
toegezegd om muziekonderwijs te ondersteunen voor de langere 
termijn (8 jaar). De komende jaren wordt de verbinding tussen de 
basisscholen, muziekscholen en de muziekverenigingen verder 
versterkt. 

Er kan een volgende stap gezet worden in het structureel 
verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs in het 
curriculum van de scholen. 

Beschikbaar bedrag schooljaar 2022-2023
•  Voor het schooljaar ‘22‘23 krijgen alle scholen  maximaal  

€ 750, en € 5, per leerling (totaal aantal leerlingen) voor een 
arrangement of voor het maatwerk uit de muziekbrochure. De 
school draagt € 5, per leerling bij die gebruik maakt van het 
muziekaanbod.

De gezamenlijke muziekverenigingen (KCMV Advendo, Muziekvereniging 
KSW, Hellendoornse Harmonie, Christelijke muziekvereniging EMOS) en drie 
muziekscholen (Kaliber Kunstenschool, Pop Rock Factory en TacT Muziek) 
hebben een prachtig muziekaanbod samengesteld dat geschikt is voor alle 
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Waar woorden tekort 
schieten spreekt de 
muziek.

Hans Christian Andersen
Deens dichter en sprookjesschrijver  
18051875
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Kosten boven het beschikbare bedrag?
•  Komen de kosten boven het maximale bedrag dat vanuit 

het Muziekfonds Hellendoorn voor de school beschikbaar 
wordt gesteld, dan kan er tegelijk met de aanvraag een 
extra betaalverzoek  worden ingediend bij het Platform 
Cultuureducatie  Hellendoorn  en/of worden er eigen middelen 
ingezet. Op het digitale opgaveformulier kan de keuze kenbaar 
gemaakt worden.

Kosten onder het beschikbare bedrag?
•  Blijven de kosten onder het maximale bedrag dat vanuit het 

Muziekfonds Hellendoorn beschikbaar wordt gesteld, dan blijft 
het resterende bedrag in het Muziekfonds Hellendoorn en 
kunnen scholen die een extra betaalverzoek hebben ingediend 
hier aanspraak op maken.

•  Gedurende het schooljaar ’22’23 wordt de uitvoering van 
de muziekarrangementen en/of het maatwerk gemonitord 
in de vorm van een (telefonisch/online/live) gesprek met een 
onafhankelijke procesbewaker in overleg met de ICC’er en 
directeur.

•  Voor 1 mei 2023 wordt de uitvoering van het muziekaanbod via 
een korte schriftelijke enquête geëvalueerd.

•  Informatie over een verzoek voor een bijdrage van het 
Muziekfonds Hellendoorn voor het schooljaar ’23’24 volgt na 
de meivakantie 2023.

Aanvraagprocedure schooljaar 2022-2023
•  De interne cultuurcoördinator overlegt met de directeur en het 

schoolteam welk(e) muziekarrangementen en/of maatwerk*) uit 
de brochure zij wensen voor de school en vraagt een offerte 
aan bij de muziekaanbieder en/of maakt een prijsafspraak. 
Uiterlijk 1 juli 2022 wordt op het digitale opgaveformulier 
kenbaar gemaakt voor welk aanbod de school kiest.

•  De stuurgroep van Platform CultuurEducatie Hellendoorn geeft 
uiterlijk 8 juli aan de Interne cultuurcoördinator van de school 
en de muziekaanbieder(s) door of de aanvraag is goedgekeurd. 
Het aangevraagde bedrag wordt voor de zomervakantie 
overgemaakt aan de school. Dit bedrag is uitsluitend bestemd 
voor muziekonderwijs.

•  Na ontvangst van de goedkeuring neemt de ICC’er contact 
op met de muziekaanbieder en maakt afspraken over de 
praktische invulling en uitvoering van het muziekaanbod voor 
het schooljaar ’22’23.

1   Partners in het Muziekakkoord zijn Muziekverenigingen Emos, KSW, Advendo en de Hellendoornse 
Harmonie, Stichting Muziek voor Jeugd, Kaliberkunstenschool, TacT muziek, Pop Rock Factory 
zelfstandige muziekprofessionals, de basisscholen van Stichting ROOS, Stichting Katholiek Onderwijs, 
Stichting Ieder Kind telt, SOTOG, SCOT en de gemeente Hellendoorn.

2   Arrangement: het muziekaanbod staat voor het grootste deel vast en de kostprijs ook, kleine 
aanpassingen zijn nog mogelijk; 
Maatwerk: Het muziekaanbod en de kostprijs kunnen aangepast worden na een overleg en afstemming 
tussen de aanbieder en vragende school.
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Muziekverenigingen

KCMV Advendo Nijverdal

Wij zijn Advendo: Aangenaam door Vriendschap en Nuttig door Oefening. 
In ons eigen gebouw het “Advendohuis” hebben we wekelijks muziek-
repetities en dance twirl trainingen. We zijn een vereniging met maar liefst  
3 disciplines: orkest, slagwerk en dancetwirl. 

We streven naar kwaliteit, op alle vlakken: in de muziek, in de 
choreografie in percussie en techniek en in dance twirl. Dat 
doen we met toewijding en veel plezier. Jaarlijks werken we toe 
naar verschillende soorten optredens: van lokale optredens en 
concerten tot regionale en nationale wedstrijden en concoursen.  
 
Bij Advendo kun je zowel als beginnende als gevorderde 
muzikant leskrijgen.  
Onze docenten passen de lessen aan naar jouw niveau en 
muzikale interesse. We beginnen ook meteen met samenspelen, 
wat uiteindelijk het allerleukste is. Daarnaast kun je ook 
individueel les krijgen of in duo’s. 
Dancetwirl: dansen en bewegen op muziek kan op verschillende 

manieren: met de baton maar ook met andere attributen 
(hoepels, pompons). Tijdens de dansles kunnen de kids zich op 
speelse wijze uitleven op de vele vormen van muziek, waarin het 
showelement altijd belangrijk blijft. 

Advendo werkt al heel wat jaren samen met scholen om de 
kwaliteit van muziek en dans te waarborgen en hier onder en 
na schooltijd aandacht aan te besteden. Er vinden bijvoorbeeld 
wekelijkse muzieklessen (blokfluit) plaats op school of wij 
verzorgen (samen met onze jeugdleden) optredens, zowel 
muzikaal als dans. Maar ook het verzorgen van workshops 
rondom diverse instrumenten en verschillende danstechnieken 
doen onze docenten en vrijwilligers altijd met veel enthousiasme. 

leerling@advendonijverdal.nl  

0653632098 ( Zwen Harbers)

www.advendonijverdal.nl

@
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Christelijke muziekvereniging 
EMOS Daarle

Muziekvereniging KSW

Christelijke muziekvereniging EMOS is DE muziekvereniging uit Daarle. 
Onze vereniging kent een fanfare, jeugdorkest, slagwerkgroep en 
jeugdslagwerkgroep. Maar we geven ook individuele muzieklessen en AMV 
(algemene muzikale vorming) aan jeugd en andere geïnteresseerden. 

Of je nu een blaasinstrument wilt (leren) bespelen, wilt dansen of trommelen: 
bij Muziekvereniging KSW ben je van harte welkom om je muzikale en/of 
danstalent te ontdekken en verder te ontwikkelen!

Als muziekvereniging hebben we een intensieve band met 
het dorp Daarle. Bij verschillende activiteiten, feesten en 
jubilea zorgen wij voor een muzikale bijdrage. EMOS staat voor 
Eendracht Maakt Ons Sterk en dat is ook goed te merken in 
onze vereniging. Samen zijn we EMOS en samen werken we aan 
onze muzikale technieken, vaardigheden en harmonie. Maar ook 
zeker aan de muziekbeleving, onderlinge band, gezelligheid en 
saamhorigheid. Muziek is niet alleen maar de repetitie, het goed 
kunnen samen spelen van een stuk, maar ook het samen zijn, de 
ontspanning. 
Wij werken als vereniging met kundige en opgeleide docenten en 
dirigenten. Daarnaast beschikken we over enthousiaste leden die 
ook hun beste beentje voor willen zetten en daar, waar dat kan en 
wenselijk is, hun bijdrage leveren. 

Muziekvereniging KSW is de oudste muziekvereniging van 
Nijverdal. Sinds 1882 al verzorgt de vereniging repetities, lessen 
en optredens. Tegenwoordig bestaat Muziekvereniging KSW uit 
de volgende onderdelen:
•  Orkest
•  Leerorkest
•  Slagwerkgroep
•  DanceTwirl
•  Cottonville BigBand

Als vereniging proberen we bijzondere optredens neer te 
zetten, op bijzondere plekken, met nieuwe partners. Het 
Sprookjesconcert in het Openluchttheater, een concert in de 
Sterrenwacht of een evenement als Reuring in het Reggedal bij 
Het Ravijn. 

Muziek maken en dansen is leuk, vooral als je dit samen met 
anderen kunt doen. Bij Muziekvereniging KSW staat het samen 
plezier beleven aan muziek centraal, of je deze nu zelf maakt 
of er volgens een bepaalde choreografie op danst. Muziek en 
dans dragen bij aan je persoonlijke en sociale ontwikkeling: 
samenwerken, het creatieve brein aanspreken, kijken en luisteren 
naar elkaar.
Door kennis te maken met muziek en dans, worden nieuwe 
ervaringen opgedaan en misschien zelfs verborgen talenten 
ontdekt!
Via Impuls Muziekonderwijs en andere projecten zijn al leuke 
muziek en danslessen gegeven op verschillende scholen in 
de gemeente Hellendoorn. Wij proberen hier voor de leerlingen 
een muzikale beleving van te maken, zodat leerlingen ervaren 
hoeveel plezier het geeft om samen bezig te zijn met muziek.

Scholen willen wij graag een combinatie van de muzikale 
ondersteuning en de muziekbeleving aanbieden. Vanuit de 
vereniging kunnen we leerlingen kennis laten maken met 
instrumenten die passen bij een fanfare of slagwerkgroep. 
Maar ook kunnen we de basisvaardigheden van het noten leren, 
muziekritmes en van de verschillende instrumenten aanleren. 
We begeleiden het samen muziek maken, spelen op 
verschillende instrumenten met als doel om kinderen 
enthousiast te maken voor muziek.

info@emosdaarle.nl  

0546432240 (Henrieke Willems) 

www.emosdaarle.nl

@ secretariaat@kswmuziek.nl

0548 654352 (Jellie WerminkVellema)

https://www.kswmuziek.nl

@
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Hellendoornse Harmonie

De harmonie verzorgt jaarlijks vele optredens zoals zaalconcerten, 
serenades, buitenconcerten. Maar ook de lampionoptocht en het inhalen van 
Sinterklaas behoren tot het repertoire. We maken van klassiek tot pop en 
van dans tot rock muziek en bedienen daarin een breed publiek. Ook onder 
de jongeren. Naast muzikaliteit staat gezelligheid hoog in het vaandel. Na de 
repetities wordt er regelmatig een drankje gedronken aan de bar en komt het 
Helderse enthousiasme boven. 

De Hellendoornse Harmonie is een muziekvereniging die 
onlosmakelijk verbonden is met het dorp Hellendoorn en zijn 
inwoners zelf. De harmonie bestaat uit verschillende groepen: 
•  Het orkest 
•  Slagwerkgroep 
•  Eschlanderkapel 
•  Helderse Klepperbloazers 
•  Samenspeelgroep 
•  AMV 

Binnen de harmonie staat plezier voorop. Wij vinden het als 
vereniging zijnde belangrijk dat iemand plezier beleeft aan het 
muziek maken. Doordat iemand plezier beleeft aan het muziek 
maken, gaat muziek meer leven en wordt er ook meer geoefend 
en gespeeld. Het muzikale talent groeit hierdoor en een leerling 
komt ermee verder. Wij kunnen leerlingen kennis laten maken 
met wat muziek is, wat de harmonie is en wat de meerwaarde 
is van een vereniging. Dit gaat niet alleen om het muziek maken 
maar ook om het samenzijn, van elkaar te leren, en een groep te 
vormen. Omdat je veel tijd met elkaar doorbrengt, leer je elkaar 
kennen en word je een soort van familie.

Hellendoornseharmonie@gmail.com  

06 511 808 31 (Jeroen Tijhuis)

www.hellendoornseharmonie.nl

@

De Klankkleuren  
van muziek

 
KCMV Advendo

Muziekvereniging 
KSW

Hellendoornse 
Harmonie

Christelijke 
muziekvereniging 

EMOS

Arrangement
In 6 lessen maken de kinderen spelenderwijs kennis met allerlei 
verschillende instrumenten en ritmes.  
Workshopserie 

Muziek is op zijn mooist wanneer verschillende klankkleuren bij 
elkaar komen.  Elk instrument heeft zijn eigen klankkleur en in deze 
workshopserie maken de jongste kinderen van de basisschool, groep 1 
t/m 3 spelenderwijs kennis met de beginselen van muziek en dans.  Je 
kunt namelijk met je lichaam ook muziek maken. Wat dacht je daarnaast 
van de klankkleur van je stem?  
Daarom staat er in elke les ook een liedje centraal. 
Je gaat: 
•  liedjes zingen; 
•  bewegen op muziek; 
•  muzikale raadsels en spelletjes spelen; 
•  op slaginstrumentjes en boomwhackers spelen,  

ritmes herkennen en naspelen;  
•  de beginselen van het notenschrift kennen (groep 3). 

Geschikt voor: groep 1 t/m 3 
Dag/tijd:  in overleg met de leerkrachten
Duur:  6 weken, minimaal 2 groepen, 30 minuten per groep
Plaats:  op school 
Materialen:  slaginstrumenten, boomwhackers (worden geleverd)  
Kosten:   € 600, op basis van 2 groepen (maximaal 20 leerlingen 

per lesmoment)

Deze workshop kan vanaf voorjaar 2022 gegeven worden. De 
beschikbaarheid van deze workshop is afhankelijk van het aantal opgaven 
(minimaal 2 groepen en beschikbaarheid van de muziekdocenten). 

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

 Bijzonderheden
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Muziek ABC
 

KCMV Advendo

Muziekvereniging 
KSW

Hellendoornse 
Harmonie

Christelijke 
muziekvereniging 

EMOS

Instrumenten- 
carrousel

 
KCMV Advendo

Muziekvereniging 
KSW

Hellendoornse 
Harmonie

Christelijke 
muziekvereniging 

EMOS

Arrangement
In 6 lessen leren leerlingen uit groep 4 en 5 allerlei informatie over 
instrumenten.   
Workshopserie  

In deze 6delige workshop stomen we de kinderen van groep 4 en 5 klaar 
voor het bespelen van een ‘echt’ instrument. Kinderen zingen en spelen 
op instrumenten (blokfluit, klokkenspel, boomwhackers, kazoo en kleine 
slagwerkinstrumenten). Ze leren de eerste noten kennen en werken aan 
maat en ritmegevoel.  
Hoe weet je nu eigenlijk of je sterk of zacht moet spelen of hoe snel een 
liedje gaat?  
In deze workshops komen de leerlingen daarachter aan de hand van 
bekende liedjes. 
Je gaat: 
•  aan de hand van bekende nummers aan de slag met muziek; 
•  een instrument bespelen (blokfluit, klokkenspel of klein 

slagwerkinstrument); 
•  de beginselen van het notenschrift kennen; 
•  kennismaken met muzikale termen en symbolen. 

Geschikt voor:  groep 4 en 5. Maximaal 15 leerlingen per lesmoment.  
Dag/tijd:  in overleg met de leerkrachten.  
Duur:  6 weken, minimaal 2 groepen, 30 minuten per groep
Plaats:  op school of in overleg bij de muziekverenigingen.  
Materialen:   gebruik instrumenten is inbegrepen, tafelstandaard, 

bladmuziek 
Kosten:   € 600, op basis van 2 groepen (maximaal 15 leerlingen 

per lesmoment)

Deze workshop kan vanaf voorjaar 2022 gegeven worden. De 
beschikbaarheid van deze workshop is afhankelijk van het aantal opgaven 
(minimaal 2 groepen en beschikbaarheid van de muziekdocenten).

Arrangement
In 2 bijeenkomsten van een uur maken de kinderen kennis met vier 
instrumenten uit een harmonieorkest/fanfare. Elke week komen er twee 
andere instrumenten aan bod.  
Workshop 

Welke instrumenten bestaan er nou eigenlijk? Hoe heet zo’n grote toeter? 
Wat bedoelen ze  met een rietje?  
In deze carrousel wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten 
instrumenten: koper, hout, slagwerk. De kinderen krijgen, verdeeld over 
vier groepen, elke week les van vrijwilligers vanuit de muziekvereniging 
die ze wat vertellen over de soorten instrumenten die er zijn, wat het 
instrument allemaal kan en hoe een instrument klinkt.  
Aan het eind van elke bijeenkomst kunnen ze een paar tonen spelen op het 
instrument van die week. De week erop rouleren ze en leren ze meer over 
een ander instrument en instrumentengroep. 
Optie: in dit arrangement is het ook mogelijk als extraatje een 
dirigeerworkshop ‘mini maestro’ toe te voegen wat in plaats van een 
instrumentengroep komt. De leerlingen krijgen dan ook een korte 
workshop dirigeren. Hierbij gaat het niet alleen om het slaan van de maat, 
maar ook om expressie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in het orkest wanneer 
je boos kijkt? Of blij? Of wanneer je heel snel gaat slaan? Denk je dat de juf 
of meester ook durft?  

Geschikt voor:  groep 4 t/m 8  
Dag/tijd:  in overleg met leerkrachten   
Duur:  2 x 60 minuten
Plaats:  op school of in overleg bij de muziekverenigingen 
Materialen:   De muziekvereniging zorgt voor de juiste instrumenten. De 

school zorgt voor de beschikking van vier ruimtes, zodat 
de verschillende groepen elkaar niet in de weg zitten.  

Kosten:  € 220, 

Bij een groep groter dan 20 leerlingen wordt in overleg een extra vrijwilliger 
ingezet. We gaan ervan uit dat de groepsleerkracht ook aanwezig is. 
In overleg wordt er gekeken naar het juiste aantal geschikte ruimtes 
en de hoeveelheid groepen waaraan tegelijk les gegeven kan worden. 
Beschikbaarheid van deze workshop is afhankelijk van het aantal opgaven 
/ beschikbaarheid vrijwilligers. 

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

 Bijzonderheden

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

 Bijzonderheden
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Het Probeerorkest
 

KCMV Advendo

Muziekvereniging 
KSW

Hellendoornse 
Harmonie

Christelijke 
muziekvereniging 

EMOS

Slagwerkworkhop/
body percussie

 
KCMV Advendo

Muziekvereniging 
KSW

Hellendoornse 
Harmonie

Christelijke 
muziekvereniging 

EMOS

Arrangement
4 tot 5 noten op een instrument kunnen spelen en simpele ritmes herkennen 
om samen een melodie te spelen.   
Meerdaagse training  

Tijdens de eerste les kunnen leerlingen verschillende instrumenten 
proberen en daarna een instrument kiezen. Welke instrumenten dit zijn, 
is afhankelijk van de beschikbaarheid. De kinderen krijgen vervolgens 4 
lessen in het Probeerorkest. Hier leren ze hoe het is om het instrument te 
bespelen dat ze zelf hebben uitgekozen. Ze leren op het instrument 4 of 5 
noten en spelen hier verschillende liedjes mee.  
In de laatste les spelen alle kinderen samen met alle instrumenten bij elkaar. 
De nadruk ligt dan ook op het samen muziek maken.  
 
Na de training wordt er een muzikale afsluiting gegeven. Dit gaat in 
samenspraak met de muziekvereniging. De verschillende opties daarin zijn: 
•  promsschoolorkest; een afronding met een echt orkest waar het 

Probeerorkest een optreden geeft samen met een orkest van de 
muziekvereniging. 

•  een uitvoering onder schooltijd voor andere groepen, ouders, 
grootouders etc. 

•  een uitvoering na schooltijd voor ouders, grootouders passend bij de school. 

Geschikt voor:  groep 6 t/m 8  
Dag/tijd:  in overleg met leerkrachten  
Duur:   5 x 60 minuten per groep. Een groep bestaat uit maximaal  

2530 leerlingen.
Plaats:  op school of in overleg bij de muziekvereniging                              
 1 lokaal voor les 1
 3 lokalen voor de lessen 2, 3 en 4
 1 lokaal voor les 5
Materialen:  instrumenten, muziekstandaard, bladmuziek.   
Kosten:  €1.200, per groep 
  Kosten voor de einduitvoering met het orkest van 

de muziekvereniging, coördinerende/presenterende 
docent, 2 docenten, zaalhuur etc.  : €  500,Kosten voor 
de einduitvoering met de deelnemende leerlingen, 
coördinerende/presenterende docent, 2 docenten worden 
in overleg bepaald.

   Beschikbaarheid van deze training is afhankelijk van het  
aantal opgaven/ beschikbaarheid vrijwilligers.

Arrangement
In deze 60 minuten durende workshop maken kinderen kennis met 
verschillende slagwerkinstrumenten. Aan het eind kunnen ze diverse 
ritmes slaan, luisteren en samen spelen.    
Workshop  

Slagwerk wordt door kinderen altijd als heel leuk ervaren. In het begin gaat 
het de kinderen vaak om ‘wie het hardst kan slaan’ maar al snel hebben ze 
door dat ze verschillende ritmes kunnen slaan en dat ze beweging kunnen 
maken in de muziek.  
Ze horen verschil in klank bij de diverse slaginstrumenten en merken dat 
ze verschillende technieken kunnen toepassen. In deze workshop kunnen 
we naast het instrumentarium van de Stichting Muziek voor Jeugd gebruik 
maken van materialen die op school aanwezig zijn, zodat de leerkracht na 
deze workshop der aangeleerde technieken nog eens toe kan passen in 
de les in het kader van bijvoorbeeld ‘bewegend leren’.  Sla maar eens een 
ritme terwijl je sommen op moet lossen of noem de tafels maar eens op 
terwijl je dezelfde cadans probeert te houden.  Tijdens het kennismaken 
zullen de kinderen ook e.e.a. proberen en ook het lichaam gebruiken als 
slagwerkinstrument. 

Geschikt voor:  groep 3 t/m 8  
Dag/tijd:  in overleg met de leerkrachten  
Duur:  60 minuten per workshop/ per groep
Plaats:  Op school, 2 ruimten (b.v. gymlokaal en andere ruimte)
Materialen:   Slagwerk van de Stichting Muziek voor Jeugd en evt. 

materialen van school.
Kosten:  € 175, 

De beschikbaarheid van deze workshop is afhankelijk van het aantal 
opgaven (minimaal2 groepen en beschikbaarheid muziekdocenten)
We gaan ervan uit dat de groepsleerkracht aanwezig is tijdens de 
workshop.Voor basisscholen met een gering aantal leerlingen kan 
maatwerk geleverd worden enaanvullende afspraken worden gemaakt.

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

 Bijzonderheden
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Omschrijving van 
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Praktische 
informatie

 Bijzonderheden
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Sprookjesconcert

Muziekvereniging 
KSW

Maatwerk
In drie á vier bijeenkomsten van ongeveer 30 minuten oefenen de kinderen 
hun deelname aan het jaarlijkse Sprookjesconcert van muziekverenging 
KSW. De kinderen kijken na afloop terug op een magische ervaring 
Optreden voor groot publiek 

Muziekvereniging KSW verzorgt het Sprookjesconcert. 
Elk jaar op een zondag in juni vindt in het Openluchttheater het Sprookjes
concert van muziekvereniging KSW plaats. Het openluchttheater verandert die 
dag in een Sprookjesbos. Het is iedere keer weer één groot feest! Maar… er is 
natuurlijk altijd ruimte voor meer ridders, feeën, elfjes, prinsen en prinsessen. 
Samen met de vrijwilligers van de muziekvereniging oefenen kinderen de 
deelname aan het Sprookjesconcert. Van te voren is er iemand van de KSW 
die duidelijk vertelt wat de bedoeling is en hoe het zal gaan. De manier van 
deelname wordt aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Tijdens het 
Sprookjesconcert zullen de kinderen optreden voor een groot publiek en 
samen met de KSW zorgen voor een magische belevenis. Uiteraard zijn de, 
voor de kinderen bekende vrijwilligers, die dag ook van de partij. (Deelname 
aan de uitvoering valt buiten schooltijd is daarom voor kind/ouder vrijwillig.) 

Geschikt voor:  groep 1 t/m 4 
Dag/tijd:   dag en tijd gaan in overleg met de leerkrachten, echter 

zal het oefenen maximaal twee weken voor het concert 
plaatsvinden. Het liefst zo kort mogelijk voor het concert. 
Het oefenen hoeft niet wekelijks, kan bijvoorbeeld ook op 
dinsdag en donderdag in de twee weken voorafgaand aan 
het Sprookjesconcert. 

Duur:   3 (max 4) oefenmomenten van 30 minuten en de uitvoering 
van ruim een uur tijdens het Sprookjesconcert.

Plaats:   oefenen is op school; het optreden is in het Openluchttheater.  
Materialen:   De muziekvereniging zorgt voor de juiste instrumenten 

en standaards. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
(klassen) per school wordt het aantal ruimtes bepaald. 

Kosten:   € 80, per groep. Kinderen hebben tijdens uitvoering 
gratis toegang. Voor familie van de leerling wordt een 
gereduceerde entree van € 2,50 p.p. gevraagd. Voor 
broertjes/zusjes is de entree gratis.

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Aanbod muziekverenigingen 
(deels) buiten schooltijd
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Our school’s got 
talent!

 
KCMV Advendo

Muziekvereniging 
KSW

Hellendoornse 
Harmonie

Christelijke 
muziekvereniging 

EMOS

maatwerk 
De opgegeven klas(sen) laten op een middag of avond aan hun eigen 
publiek zien en horen wat ze op muzikaal gebied kunnen. De kinderen 
beleven plezier aan het samen verzorgen van deze happening 
Optreden voor groot publiek 

Wanneer een school een dergelijke activiteit wil organiseren, kan 
de muziekvereniging hierbij een ondersteunende rol vervullen. De 
leerkrachten inventariseren welke talenten er op school/ in de opgegeven 
klas aanwezig zijn en welke kinderen er mee willen doen. Dit hoeven 
niet alleen kinderen te zijn die een muziekinstrument bespelen; zingen 
of dansen op muziek is net zo goed! Of misschien kun je wel een 
goochelshow geven waar je zelf muziek bij hebt gezocht om het extra 
spannend te maken?  
Voor de kinderen die wel graag mee willen doen, maar op dat moment niet 
zo goed weten welk talent ze in kunnen zetten, kan de vrijwilliger van de 
muziekvereniging ingevlogen worden. De kinderen krijgen les en kunnen 
na deze lessen deelnemen aan de talentenshow. Dit kan individueel of 
in een (reeds bestaand) groepje. We maken het zo dat het voor elk kind 
prettig is. Op de avond zelf kan een jury de talenten beoordelen. Een jury 
bestaat uit bijvoorbeeld twee leerkrachten en twee vrijwilligers van de 
muziekvereniging. 
Optie: Deze happening kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld de 
slagwerkworkshop, muziekcarrousel en/of probeerorkest. De kinderen 
kunnen de in de workshops geleerde vaardigheden laten zien en horen 
tijdens de talentenshow. 

Geschikt voor:  Groep 1 t/m 8 
Dag/tijd:   In overleg met school wordt een datum afgesproken voor 

de talentenshow. Aan de hand van de inventarisatie wordt 
afgesproken op welke momenten er wordt lesgegeven 
door de muziekdocenten.

Duur:  in overleg met de school
Plaats:   Op school. De school zorgt voor voldoende ruimtes (die 

afhankelijk van het aantal aanmeldingen (groepen) wordt 
bepaald. 

Materialen:   De Stichting Muziek voor Jeugd zorgt in samenwerking 
met de muziekvereniging voor de gewenste instrumenten, 
de bladmuziek en de muziekstandaards.   

Kosten:   Afhankelijk van de inzet van muziekdocenten (€ 60, per 
uur), instrumenten, muziekstandaards, bladmuziek en 
overige kosten en de vraag vanuit school. 

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie
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Groot  
Hellendoorns orkest

KCMV Advendo

Muziekvereniging 
KSW

Hellendoornse 
Harmonie

Christelijke 
muziekvereniging 

EMOS

Mo & Mattie

Muziekvereniging 
KSW

Groot  
Hellendoorns orkest

KCMV Advendo

Muziekvereniging 
KSW

Hellendoornse 
Harmonie

Christelijke 
muziekvereniging 

EMOS

maatwerk 
Eenmaal per jaar is er het Groot Hellendoorns Orkest waarin de vier 
muziekverenigingen samen met de opgegeven leerlingen een concert 
geven in het ZININ Theater. De kinderen beleven plezier aan het samen 
verzorgen van dit optreden.  
Optreden voor groot publiek  

We kennen allemaal het Groot Hellendoorns Dictee. Nu is er ook het Groot 
Hellendoorns Orkest!  
Geef je op met jouw klas of school en ga samen met de vrijwilligers van de 
muziekvereniging oefenen voor dit concert.  
Dit zijn niet alleen lessen op een muziekinstrument. Er is ook een 
onderdeel zang en dans, dus voor ieder wat wils. De vrijwilligers zorgen 
voor de instructies zodat ook de leerkracht met de klas kan oefenen. 
Tijdens dit concert geven we met zijn allen een spectaculair optreden voor 
een groot publiek.   
N.B. gezien de grootte van het ZININ theater is er een limiet aan het aantal 
deelnemende groepen. 
Extra informatie: 
Deelname aan het Groot Hellendoorns Orkest is in verband met de aan 
te leren stukken pas mogelijk wanneer de kinderen over een basiskennis 
muziek beschikken. Deze basiskennis wordt aangeleerd in het muziek ABC 
of probeerorkest. 

Geschikt voor:  groep 4 t/m 8  
Dag/tijd:   in overleg met het ZININ theater wordt er een datum 

afgesproken voor het Groot Hellendoorns Orkest. In 
overleg met de leerkrachten worden data en tijdstippen 
voor het oefenen en de lessen afgesproken. 

Duur:  in overleg
Plaats:  de lessen zijn op school, het concert in het ZININ theater.   
Materialen:   De muziekvereniging zorgt voor de benodigde 

instrumenten, de bladmuziek en muziekstandaards. 

Arrangement of maatwerk
Samen met Mo en zijn beste vriendje Mattie ontdekken de kinderen 
spelenderwijs meerdere facetten van muziek maken. Het SAMEN beleven 
is hierbij het belangrijkste doel. 
Muziekproject van 10 weken.  

De opgegeven leerlingen maken spelenderwijs kennis met de 
verschillende facetten van muziek maken. Bij de lessen staan Mo en zijn 
beste vriendje Mattie (een eekhoorn) centraal. Zij nemen de kinderen 
mee op een muzikaal avontuur. Elke leerling kiest van tevoren uit vier 
instrumenten en krijgt daarna tien weken lang wekelijks les van docenten 
van de KSW.  Een les duurt 45 minuten waarin een gevarieerd programma 
wordt geboden: notenschrift, bespelen van je instrument, zingen, ritmes 
oefenen, allemaal afgewisseld met – heel belangrijk (!) – momenten 
van samen muziekspelletjes spelen. Na deze tien weken volgt er een 
heus concert onder leiding van een echte dirigent en uiteraard met 
medewerking van muzikanten van de KSW. Vanzelfsprekend zijn ouders/ 
verzorgers van harte welkom! Hoe meer publiek, hoe leuker het voor de 
kinderen is! 

  De school zorgt voor de beschikking over ruimtes, zodat 
de verschillende groepen elkaar niet ‘in de weg zitten’. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen (klassen) per 
school wordt het aantal ruimtes bepaald. Kinderen dragen 
zelf zorg voor een passende outfit. 

Kosten:   € 1.200, voor het volgen van het project probeerorkest 
en/of € 600, voor het volgen van het project Muziek ABC, 
aanvullen met kosten voor extra lessen/uitleg en kosten 
zaalhuur ZINiN.

  Beschikbaar vanaf schooljaar 20222023

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Onderdeel
Doel
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Omschrijving van 
het aanbod

Bijzonderheden

Aanbod muziekverenigingen  
in ontwikkeling
Bij voldoende belangstelling kan dit aanbod verder ontwikkeld worden.
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Mo & Mattie

Muziekvereniging 
KSW

Mo aan het woord: 
‘Yo! Ik ben Mo! Mo van het BSO. Het Binnen Schools Orkest. Ik ben op zoek 
naar een nieuw avontuur, dus ik ga op reis. In mijn rugzak zit alles wat ik 
nodig heb. En wat ik onderweg tegenkom past daar makkelijk bij. Samen 
met Mattie, mijn vriend de eekhoorn, ga ik op pad. Ik wil van alles beleven 
en ben nergens bang voor! Als het gaat zoals ik denk dat het gaat, kom ik 
op veel verschillende plekken en ga ik heel veel leren over mijn favoriete 
hobby: muziek maken! Zo leer ik wandelen over een notenbalk, pas ik 
rappend mijn tempo aan het juiste ritme aan én vind ik alles wat ik wil weten 
over noten. Beetje jammer is wel dat Mattie óók dol is op noten en zich 
weleens vergist… Gelukkig is er genoeg tijd om alles te herhalen!’ 
‘Heb jij zin om samen met mij en Mattie mee te gaan en op je eigen 
instrument een avontuur te beleven? Geef je dan op en dan zien we je snel! 
Later!!!’  
Groetjes Mo & Mattie 

Geschikt voor:  groep 3 t/m 5 en/of groep 6 t/m 8  
Dag/tijd:   in overleg met de leerkrachten worden data en tijdstippen 

voor het project afgesproken. 
Duur:   10 weken á 45 minuten
Plaats:   op school    
Materialen:   De muziekvereniging draagt zorg voor de instrumenten 

en al het oefenmateriaal. Te denken valt aan boekjes 
met bladmuziek, mp3 met verschillende soorten muziek 
om zelf mee te kunnen spelen en het spelmateriaal. De 
school zorgt voor het beschikbaar stellen van de juiste 
hoeveelheid ruimtes. 

Kosten:   Eerste schatting (ook gezien ontwikkelkosten) ongeveer  
€ 1500, voor het project van 10 weken 

N.B. dit project is nog in ontwikkeling en kan alleen doorgaan bij voldoende 
opgaven.

Omschrijving van 
het aanbod

(vervolg) 

Praktische 
informatie 

Bijzonderheden

Muziek is ‘cool’ doe 
ook eens mee!

 
KCMV Advendo

Arrangement
Kinderen kennis laten maken met blaasmuziek 
Workshop  

In een 30 minuten durende voorstelling van de Muziekvereniging neemt 
een verteller de kinderen in de zaal mee naar de fascinerende wereld van 
de blaasmuziek waarbij de kinderen zélf de hoofdrol spelen. 
Scene 1: Als de voorstelling gaat beginnen is de dirigent nog niet aanwezig 
en niemand weet waar hij is. Dan komt er een nepdirigent de zaal binnen 
die alles in de war schopt. 
Scene 2: De kinderen gaan luisteren naar een spannend hoorspel over 
Marjolein die graag astronaut wil worden. 
Scene 3: Het orkest speelt 8 bekende liedjes waarbij de kinderen kunnen 
meezingen. 
Scene 4: Alle kinderen in de zaal gaan op echte instrumenten meespelen 
met het orkest bij het muziekstuk Muziek is cool, doe ook eens mee! 

Geschikt voor:  groep 3 t/m 5 
Dag/tijd:   tijd in overleg met leerkrachten en een uitvoering, 

waarvoor ook alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s worden 
uitgenodigd. 

Duur:  2 x 45 minuten per klas  en een uitvoering 
Plaats:  workshop op school en uitvoering elders.  
Materialen:  diverse slagwerkinstrumenten en blaasinstrumenten 
Kosten:  € 500, per groep 

Onderdeel
Doel
Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie
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onderwijs@kaliberkunstenschool.nl

088  4868700

www.kaliberkunstenschool.nl

Kaliber 
Kunstenschool

Bij Kaliber brengen wij groei, plezier, trots en verbinding door kinderen te 
stimuleren in hun creatieve ambitie en maken daarmee onze samenleving 
een beetje mooier en beter. 

In de gemeente Hellendoorn doen we dit graag in goede 
samenwerking met de school en de lokale partijen zoals 
muziekverenigingen.   
 
Muziek maken, zingen, dansen, bewegen en creatief bezig zijn: 
daar wordt iedereen toch vrolijk van? Bovendien stimuleert 
muziek maken het zelfvertrouwen van kinderen en draagt het bij 
aan de algemene ontwikkeling en studieresultaten. Wij bieden 

activiteiten die aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden 
en overige leerdoelen. Daarnaast richten wij ons ook op de 
school en het team en bieden wij deskundigheidsbevordering 
voor leerkrachten op gebied van muziek. In deze brochure 
staat aanbod dat goed aansluit bij de scholen in de gemeente 
Hellendoorn. Omdat er een nóg breder aanbod is en we daarover 
graag met je in gesprek gaan bieden wij een gratis gesprek met 
de zakelijk adviseur cultuureducatie.  

@
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Gratis gesprek  
met zakelijk  

adviseur cultuur-
educatie Kaliber

 
Kaliber  

Kunstenschool

Deskundigheids-
bevordering  

Coaching on the job
 

Kaliber  
Kunstenschool

Arrangement
Het geven van advies op maat. Na dit gesprek krijg je een advies op maat 
over de vervolgstappen in de richting van bijvoorbeeld een cultuurvisie, 
samenwerking in de buurt of de invulling van concrete wensen rondom 
cultuuronderwijs. Alles is op basis van de wensen van jou en je team en 
geheel vrijblijvend.
gesprek met de zakelijk adviseur van Kaliber Kunstenschool

Wat zijn de mogelijkheden voor cultuureducatie in mijn school? Met 
wie kunnen we lokaal samenwerken? Hoe kunnen we onze bestaande 
samenwerking verdiepen? Wie zijn aanbieders van cultuuronderwijs? Wat 
zou de investering zijn voor cultuuronderwijs? Hoe kan er een visie op 
cultuuronderwijs in mijn school tot stand komen?
Graag gaat onze zakelijk adviseur in gesprek met jou om alle vragen die 
er zijn samen te beantwoorden. Aan de hand van de informatie uit het 
gesprek krijg je een advies op maat over de vervolgstappen in de richting 
van bijvoorbeeld een cultuurvisie, samenwerking in de buurt, of de invulling 
van concrete wensen rondom cultuuronderwijs. Alles is op basis van de 
wensen van jou en je team en geheel vrijblijvend. 
Een gesprek met de zakelijk adviseur is gratis, het enige dat gevraagd 
wordt is een uurtje van je tijd. 

Geschikt voor:  directie en/of ICCer
Dag/tijd: in overleg        
Duur: 1 uur 
Plaats: op school
Materialen:  n.v.t.
Kosten:  € 0, 

Maatwerk 
Professionalisering van het muziekonderwijs door middel van een 
coaching on the jobtraject in de groep. 
Meerdaagse training 
      
Coachingslessen zijn lessen waarin de groepsleerkracht handvatten krijgt 
om met plezier een goede muziekles te kunnen geven. De lessen vinden 
plaats in blokken van tenminste 3 weken in de eigen groep. 
Centraal staan muzikaal didactische vaardigheden. Implementatie van 
een (nieuwe) muziekmethode kan hierin als leidraad dienen en zorgen 
voor borging en een doorgaande leerlijn in de school. De coaching is 
volledig op maat. In afstemming met de betreffende leerkracht wordt 
er een beginsituatie en leerdoel bepaald en daarmee aan de slag 
gegaan. Afhankelijk van het totaal aantal lessen en de hulpvraag kan 
een coachingstraject bestaan uit een voorbeeldles, een les door de 
groepsleerkracht, of wordt de les samen gegeven. Er is altijd een moment 
voor feedback in de nabespreking. Dit is in overleg mondeling of digitaal.

Geschikt voor:  leerkrachten van groep 1 t/m groep 8
Dag/tijd: in overleg met leerkrachten
Duur:  30 minuten per les, 30 minuten nabespreking., aantal 

lessen afhankelijk van de keuze.
Plaats: op school
Materialen:  schoolinstrumentarium  
Kosten:  Vanaf € 250,

Onderdeel
Doel
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Omschrijving van 
het aanbod
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Praktische 
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Deskundigheids-
bevordering team

 
Kaliber  

Kunstenschool

Kuuk’nconcert
 

Kaliber 
Kunstenschool 

in samenwerking 
met lokale 

muziekvereniging

Maatwerk 
Als leerkracht verbreed je de eigen muzikaaldidactische vaardigheden en 
kennis.  Ook krijg je ter inspiratie een flink aantal werkvormen voorgesteld. 
Verder is er altijd ruimte om met elkaar als leerkrachten via intervisie een 
onderwerp te bespreken dat centraal staat tijdens de training. Al met al 
veel ruimte voor je eigen inbreng. Als leerkracht krijg je een boost aan 
inspiratie en nieuwe vaardigheden mee voor de rest van het schooljaar.
Type: Eenmalige training

Tijdens een teamtraining, geschikt voor het hele team van de school of 
een deel daarvan, wordt de deskundigheid van het personeel gestimuleerd 
en staat een onderwerp, al dan niet gecombineerd, centraal. Niet alleen 
door te praten, maar vooral door te doen en te ervaren. De school geeft 
vooraf aan op welk onderwerp de focus gelegd moet worden. Voorbeelden 
van onderwerpen die tijdens een teamtraining centraal kunnen staan zijn: 
•  School muziekinstrumenten zoals Orff-instrumenten en boomwhackers;
• Muzikale en didactische vaardigheden; 
•  Muziek en 21e eeuwse vaardigheden;
•  Muziek en verbinding tussen leergebieden; 
•  Procesgerichte muzieklessen gericht op kwaliteit en creativiteit;
•  Doorgaande leerlijn en borging. 

NB: alle bovenstaande onderwerpen kunnen gecombineerd worden met 
de muziekmethode waarmee de school werkt.

Geschikt voor:   het schoolteam 
Dag/tijd:  in overleg met de school
Duur:    1,5 uur per training 
Plaats:   op school
Materialen:   inbegrepen
Kosten:   vanaf € 150,

Arrangement
Leerlingen uit groep 1 en/of 2 maken kennis met het orkest en de dirigent. 
Deze kennismaking gebeurt door middel van samenspel, waarbij de 
muzikaliteit wordt ontwikkeld en het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd 
door een presentatie.
Module          
   
Een vrolijk meedoeconcert voor en door leerlingen van groep 1 en/of 2, 
in samenwerking met een lokale muziekvereniging. In twee lessen worden 
verschillende liedjes en muzikale activiteiten in de klas ingestudeerd 
onder begeleiding van een docent van Kaliber. De groepsleerkracht 
herhaalt met behulp van lesbrieven het aangeleerde. Tijdens de uitvoering 
begeleidt een ( jeugd)orkest van de muziekvereniging de kinderen. 
Kaliber ondersteunt bij het leggen van de verbinding tussen de school en 
een muziekvereniging, helpt de leerkrachten bij het instuderen van het 
materiaal, begeleidt de school en muziekvereniging naar het concert toe 
en verzorgt, al dan niet in samenwerking met school en muziekvereniging, 
de presentatie van de uitvoering.

Geschikt voor: groep 1 en/of 2
Dag/tijd: in overleg met leerkrachten
Duur:   45 minuten per les, totaal 2 lessen + concertuitvoering
Plaats: op school
Materialen:  inbegrepen 
Kosten:  € 492,50
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Vakleerkracht muziek
 

Kaliber  
Kunstenschool

Muziek ABC koor
 

Kaliber  
Kunstenschool

Maatwerk 
De leerlingen ontwikkelen verschillende muzikale competenties. In elke 
muziekles staan verschillende muzikale domeinen centraal: zingen, spelen, 
luisteren, noteren, bewegen. Naast muzikaliteit worden ook de motorische 
ontwikkeling en het zelfvertrouwen van leerlingen gestimuleerd.  
De leerlingen ervaren hoe het is om samen muziek te maken en de lessen 
dragen bij aan het ontdekken van een eigen muzikale voorkeur.
Muzieklessen

Muziek maak je samen!  
Er worden klassikaal muzieklessen gegeven door een vakleerkracht. 
Naast zingen, muziek maken met schoolinstrumenten, luisteren naar – en 
bewegen op muziek, is er aandacht voor het lezen en vastleggen van 
muziek. Er wordt een beroep gedaan op de 21 eeuwse vaardigheden van 
de leerlingen. Naast het leerdoel is ook het creatieve proces van groot 
belang.

Geschikt voor:   groep 1 t/m groep 8
Dag/tijd: in overleg met school
Duur:  groep 1,2,3:  30 minuten per les 
 groep 4 t/m 8:   45 minuten per les 
 vanaf 15 lessen per groep.
Plaats: op school
Materialen:  inbegrepen
Kosten:  groep 1,2,3:  vanaf € 562,50 per 15 lessen 
 groep 5 t/m 8:  vanaf € 843,75 per 15 lessen

Arrangement
In deze lessen leren de leerlingen samen zingen en ontdekken zij wat 
daarvoor nodig is. De leerlingen leren hoe je je zangstem goed kunt 
gebruiken, ontwikkelen hun gehoor en ervaren hoe het is om op een 
podium te staan.
Module

Tijdens de Algemene Basis Cursus koor, gegeven door een vakleerkracht, 
ervaren de leerlingen hoe het is om samen te zingen. Er wordt een beroep 
gedaan op de concentratie en het luisterend vermogen van de leerlingen. 
Er worden bekende en onbekende liedjes in verschillende talen gezongen. 
Er wordt gewerkt aan stemgebruik en podiumpresentatie. Plezier staat 
voorop! Er kan worden toegewerkt naar een optreden.

Geschikt voor: groep 4
Dag/tijd: in overleg met leerkrachten
Duur:  45 minuten per les, totaal 8 lessen
Plaats: op school
Materialen:  n.v.t.
Duur:  45 minuten per les, totaal 8 lessen
Kosten:  € 725,

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie
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Muziek ABC blokfluit
 

Kaliber  
Kunstenschool

Muziek ABC ukelele
 

Kaliber  
Kunstenschool

Arrangement
In deze lessen leren de leerlingen de basisvaardigheden van de blokfluit 
of het klokkenspel. Naast de muzikaliteit, worden ook de motorische 
ontwikkeling en het zelfvertrouwen van leerlingen gestimuleerd.  
De leerlingen ervaren hoe het is om samen te spelen.
Module

De blokfluit is één van de leukste instrumenten om te bespelen. In de 
Algemene Basis Cursus van 8 lessen kunnen leerlingen in korte tijd al 
muziek maken op het instrument. Er wordt een beroep gedaan op het 
geheugen en het maatgevoel. Door middel van samenspel, in combinatie 
met ritme en zang, leren de leerlingen stap voor stap de blokfluit bespelen. 
Tijdens de lessen ervaren de leerlingen wat erbij komt kijken als ze een 
instrument leren bespelen. Ze ontdekken hoe leuk en fijn het is als je, na 
even oefenen, echt muziek kunt maken.

Geschikt voor:  groep 4
Dag/tijd: in overleg met leerkrachten
Duur:  45 minuten per les, totaal 8 lessen
Plaats: op school
Materialen:  blokfluiten inbegrepen
Kosten:  € 725,
  
Als een school zelf klokkenspellen heeft, kan deze variant hiervoor ook 
worden afgenomen.

Arrangement
In deze lessen leren de leerlingen de basisvaardigheden van de ukelele. 
Naast de muzikaliteit, worden ook de motorische ontwikkeling en het 
zelfvertrouwen van leerlingen gestimuleerd. De leerlingen ervaren hoe het 
is om te zingen én te spelen en vooral om samen te spelen.
Module

De ukelele is, net als de gitaar, een snaarinstrument, maar handzamer en 
heeft vier in plaats van zes snaren. In de Algemene Basis Cursus van 8 
lessen kunnen leerlingen in korte tijd al muziek maken op het instrument.  
Er wordt een beroep gedaan op het geheugen en maatgevoel. Door middel 
van samenspel en in combinatie met zingen leren de leerlingen stap voor 
stap de ukelele te bespelen. Tijdens de lessen ervaren de leerlingen wat er 
bij komt kijken om een instrument te leren bespelen. Ze zullen ontdekken 
hoe leuk en fijn het is als je, na even oefenen, echt muziek kunt maken.

Geschikt voor:  groep 4
Dag/tijd: in overleg met leerkrachten
Duur:  45 minuten per les, totaal 8 lessen
Plaats: op school
Materialen:  inbegrepen
Duur:  45 minuten per les, totaal 8 lessen
Kosten:  € 725,

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie 

Bijzonderheden

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie 
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poprockfactory@gmail.com

0653798990 (Annet Broeze)

www.poprockfactory.nl

Muziekschool 
Pop Rock Factory 

Pop Rock Factory is een dynamische muziekschool met jonge en 
enthousiaste docenten die naast het lesgeven veel op het podium te vinden 
zijn. We geven lessen op band gerichte instrumenten; gitaar (elektrisch, 
akoestisch en basgitaar), (pop)zang, piano en keyboard, drums en percussie, 
mondharmonica, ukelele en mandoline.

Visie en missie Pop Rock Factory
•  Leerlingen maken tijdens hun basisschooltijd kennis met 

verschillende manieren van muziek maken en ontdekken hun 
plezier en/of talent. Ieder kind krijgt hiervoor de gelegenheid, 
ook of juist in het bijzonder de leerlingen voor wie dit van huis 
uit niet of minder vanzelfsprekend is.

•  De activiteiten met de Pop Rock Factory worden een vast 
onderdeel van de doorgaande leerlijn.

•  De aansluiting tussen binnen en buitenschools 

muziekonderwijs kwalitatief en kwantitatief verbeteren door 
leerlingen buitenschools een vervolgaanbod van de Pop Rock 
Factory aan te bieden.

•  Het plezier staat voorop en iedere leerling gaat met een 
glimlach naar huis door al in de eerste lessen aan de slag te 
gaan met muziek die de leerling leuk vindt. Denk hierbij aan pop, 
rock, blues, metal of jazz. Door een persoonlijk leerplan aan te 
bieden blijft de leerling enthousiast en wordt deze gestimuleerd 
om thuis veel te oefenen.

@



4140 MUZIEKSCHOOL POP ROCK FACTORYMUZIEKFONDS HELLENDOORN

Learning on the job 
en/of teamtraining

 
Muziekschool Pop 

Rock Factory

Muziekpresentatie 
leerkrachtenband

 
Muziekschool Pop 

Rock Factory

Battle of  
the schoolband

 
Muziekschool Pop 

Rock Factory

Cursus gitaar 
of ukelele voor 

leerkrachten
 

Muziekschool Pop 
Rock Factory

Onderdeel
Doel
Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Bijzonderheden

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Arrangement en maatwerk
Hoe geef ik een leuke en leerzame muziekles aan de klas.
Drie lessen van een uur

Implementatie van een (nieuwe) muziekmethode als houvast, leidraad en 
als borging voor een doorgaande leerlijn muziek door middel van team
trainingen en Learning on the job in elke groep. Elke leerkracht verwerft 
voldoende muzikale bagage om zijn/haar deel van de leerlijn zelfstandig uit 
te voeren.

Geschikt voor:  alle groepen
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:   drie lessen van een uur
Plaats:   op school
Kosten:   € 499,00 per groep van maximaal 10 deelnemers  

per cursus

Arrangement
Kennismaken met een band op het podium, muziekgeschiedenis en 
performance.
Uitvoering/podiumpresentatie

Tijdens de muziekpresentatie komt het team van Pop Rock Factory op 
locatie voor een presentatie over muziek en verschillende instrumenten. 
Er worden (pop) nummers door onze leerkrachtenband uitgevoerd. Er 
wordt informatie gegeven over de verschillende instrumenten die worden 
gebruikt en de tijdsperiode wanneer het nummer is uitgebracht en waarom 
dit nummer belangrijk is in de geschiedenis van de popmuziek. Ook 
worden er enkele kinderen uitgenodigd om, op het podium, met de band 
mee te doen.

Geschikt voor:  alle leerkrachten,
 groep 1 t/m 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  1 uur
Plaats:  op school
Materialen:  instrumenten
Kosten:  € 699,

Arrangement
Podiumpresentatie en competitie met andere scholen. Ervaren wat er 
komt kijken bij een goede performance.
Uitvoering/performance

Sluit aan op Building a Band Competitie van scholen die meedoen met het 
project Building a Band. Optreden op een echt podium met een jury van 
professionals die besluiten welke school er met de prijs vandoor gaat.

Geschikt voor:  groep 5 en 6 / groep 7 en 8
Dag/tijd: nader te bepalen
Duur:  3 uur (generale repetitie en optreden)
Plaats:  nader te bepalen
Materialen:  gebruik van instrumenten en podiumtechniek
Kosten:  € 199, per groep

Sluit aan op building a band

Arrangement
Implementatie van de gitaar of de ukelele in de muzieklessen door de 
leerkracht.
Vijf lessen van een half uur

Je leert de basisbeginselen van de gitaar of de ukelele. Akkoorden en 
melodie spelen, noten en ritmische notatie lezen. De lessen zijn gericht op 
het implementatie van het instrument in de muziekmethode die door de 
leerkracht in de klas wordt gebruikt.

Geschikt voor:  alle leerkrachten
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  vijf lessen van een half uur
Plaats:  in overleg
Materialen:  instrumenten (worden geleverd)
Kosten:  € 79, per persoon per cursus
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Boom!Whacking 
workshop

 
Muziekschool Pop 

Rock Factory

Building a Band
 

Muziekschool Pop 
Rock Factory

Rhythm & Beats 
workshop

 
Muziekschool Pop 

Rock Factory

Boom!Whacking 
 

Muziekschool Pop 
Rock Factory

Arrangement
Muzikale communicatie en werken als een team!
Workshop

Door middel van een leuke les wordt de muzikale ontwikkeling van het kind 
gestimuleerd en maakt het kind kennis met maat en ritme. Naar elkaar 
luisteren en goed samenwerken is belangrijk voor het eindresultaat. 

Geschikt voor:   groep 3 en 4 / groep 5 en 6
  groep 7 en 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:   één les van een uur
Plaats:   op school
Materialen:  Boomwhackers
Kosten:  € 199, per groep per cursus

Arrangement
Muzikale communicatie en werken als een team!
Drie lessen van een uur

Door middel van leuke lessen wordt de muzikale ontwikkeling van het kind 
gestimuleerd en maakt het kind kennis met maat en ritme. Naar elkaar 
luisteren en goed samenwerken is belangrijk voor het eindresultaat. 

Geschikt voor:  groep 3 en 4 / groep 5 en 6
 groep 7 en 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  drie lessen van een uur
Plaats:  op school
Materialen:  Boomwhackers
Kosten:  € 499, per groep per cursus
  De lessen kunnen, in overleg, aansluitend over  

verschillende groepen verdeeld worden

Onderdeel
Doel
Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Onderdeel
Doel
Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie

Arrangement
Met de groep muziek maken, samenwerken aan een goed eindresultaat 
met een afsluitend optreden voor de hele school
Drie lessen van een uur

De docententeam van Pop Rock Factory komt op school; de kinderen 
worden in groepen verdeeld. Met de groep gaan ze samen met de docent 
aan de slag. Ze leren over het instrument dat ze hebben gekozen en hoe 
het bespeeld moet worden. De docent studeert samen met de groep een 
arrangement in van een bekende popsong. Daarna komen alle docenten 
en kinderen samen om het door hen ingestudeerde arrangement te laten 
horen aan de rest van de groepen. Instrumenten die worden gebruikt: 
zang, drums, percussie, gitaar, basgitaar, keyboard en boomwhackers. Het 
project wordt afgesloten met een optreden voor de school en ouders.

Geschikt voor:  groep 5 en 6 / groep 7 en 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  drie lessen van een uur
Plaats:  op school
Materialen:   gebruik van instrumenten, boekje met verschillende 

arrangementen voor verschillende instrumenten.
Kosten:  € 899, per groep per cursus

Arrangement
De leerlingen maken kennis met verschillende percussie instrumenten, 
maat, ritme en werken samen naar een eindresultaat.
Workshop 

Samen lekker drummen en trommelen geeft energie. Met de drumdocent 
gaan de kinderen aan de slag met ritmes, fills en beats op verschillende 
trommels en percussie instrumenten waarbij maat, ritme en samenwerken 
centraal staat.

Geschikt voor:  groep 5 en 6 / groep 7 en 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  één les van een uur
Plaats:  op school
Materialen:  gebruik van instrumenten
Kosten:  € 199, per groep per cursus 
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Rhythm & Beats
 

Muziekschool Pop 
Rock Factory

Cursus gitaar 2
 

Muziekschool Pop 
Rock Factory

A taste of Music
 

Muziekschool Pop 
Rock Factory

Cursus gitaar 1
 

Muziekschool Pop 
Rock Factory

Arrangement
Verdieping op samenspel en bewegen
Drie lessen van een uur

De lessen zijn vooral gericht op het samenspelen en daar wordt ook bij 
bewogen. Een verdieping van ritmische notatie, maat en ritme, techniek, 
samenwerken, lef en het maken en noteren van een eigen compositie.

Geschikt voor: groep 5 en 6 / groep 7 en 8
Dag/tijd: in overleg met de leerkracht
Duur: drie lessen van een uur
Plaats: op school
Materialen: instrumenten
Kosten: € 499, per groep per cursus
De lessen kunnen, in overleg, aansluitend over verschillende groepen 
verdeeld worden

Maatwerk
In het maatwerktraject komen de leerlingen meer te weten over muzikale 
begrippen en is er meer tijd om dieper op de stof in te gaan. 
Vijf lessen van een uur

Welke functie heeft de gitaar in een popband? Welke verschillende 
muziekstijlen zijn er? Hoe pas ik verschillende technieken toe? Wat is een 
akkoord? Al deze vragen worden in het onderdeel maatwerk uitgelegd

Geschikt voor:  groep 5 en 6 / groep 7 en 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  vijf lessen van een uur
Plaats:  op school
Materialen:  gebruik van instrumenten
Kosten:  € 699, per groep per cursus

Arrangement
De leerlingen maken kennis met verschillende instrumenten. Door de 
diversiteit van de lessen ontdekken ze dat een instrument bespelen of 
zingen een leuke en leerzame hobby kan zijn. 
Drie lessen van een uur

Leerlingen maken in een carrousel vorm kennis met gitaar, drums, 
percussie, zang en keyboard. De docent komt op school om de 
instrumenten te laten zien, uitleg te geven en te bespelen. Door middel 
van simpele arrangementen kunnen leerlingen zelf aan de slag en kennis 
maken met het instrument. De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd 
evenals de fijne motoriek. Er wordt kennis gemaakt met muzikale 
begrippen zoals maat en ritme, melodie en harmonie.

Geschikt voor:  groep 3 en 4 / groep 5 en 6 / groep 7 en 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  drie lessen van een uur
Plaats:  op school
Materialen:  gebruik van instrumenten
Kosten:  € 499, per groep per cursus

Arrangement
De leerlingen maken kennis met de gitaar, de muzikale basisbegrippen en 
werken samen aan het eindresultaat 
Drie lessen van een uur

De basisbeginselen van de gitaar. Akkoorden en melodie spelen, noten en 
ritmische notatie lezen, samenwerken en samen met de groep popmuziek 
maken, met in elke les een nieuw popnummer.

Geschikt voor:  groep 5 en 6 / groep 7 en 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  drie lessen van een uur
Plaats:  op school
Materialen:  gebruik van instrumenten, boekje met arrangementen
Kosten:  € 499, per groep per cursus

Onderdeel
Doel
Type
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informatie

Onderdeel
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A taste of Music,  
Forward

 
Muziekschool Pop 

Rock Factory

A taste of Music, 
Little

 
Muziekschool Pop 

Rock Factory

Arrangement
De leerlingen maken kennis met verschillende instrumenten. Door de 
diversiteit van de lessen ontdekken ze dat een instrument bespelen of 
zingen een leuke en leerzame hobby kan zijn. 
Vijf lessen van een uur

Leerlingen maken in een carrousel vorm kennis met gitaar, drums, 
percussie, zang en keyboard. De docent komt op school om de 
instrumenten te laten zien, uitleg te geven en te bespelen. Door middel 
van simpele arrangementen kunnen leerlingen zelf aan de slag en kennis 
maken met het instrument. De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd 
evenals de fijne motoriek. Er wordt kennis gemaakt met muzikale 
begrippen zoals maat en ritme, melodie en harmonie.

Geschikt voor:  groep 3 en 4 / groep 5 en 6 / groep 7 en 8
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  vijf lessen van een uur
Plaats:  op school
Materialen:  gebruik van instrumenten
Kosten:  € 699, per groep per cursus
  De lessen kunnen, in overleg, aansluitend over  

verschillende groepen verdeeld worden

Arrangement
De leerlingen maken spelenderwijs kennis met muziek en ontdekken hun 
eigen creativiteit. 
Workshop

Een algemeen vormende muziekcursus. De kinderen gaan samen 
zingen en bewegen, doen samen spelletjes, knutselen hun eigen 
muziekinstrumenten en luisteren naar muziek. De docent van de groep 
mag natuurlijk meedoen

Geschikt voor:  groep 1 en 2
Dag/tijd:  in overleg met de leerkracht
Duur:  twee lessen van een uur
Plaats:  op school
Materialen:   gebruik van instrumenten, knutselmateriaal, boekje voor 

de leerkracht, liedjes als MP3 bestand voor de docent om 
op terug te kunnen vallen.

Kosten:  € 199, per groep per cursus

Onderdeel
Doel
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info@tactmuziek.nl

038 2000 560 (Arjan Dunning)

www.tactmuziek.nl | www.klassenorkest.nl

TacT Muziek

Docenten en dirigenten. Coaches en adviseurs. Allen met passie voor 
muziek. TacT Muziek helpt muziekverenigingen en basisscholen. Samen 
komen we tot bloeiende muziekopleidingen, uitzonderlijke schoolprojecten 
en inzicht gevende adviestrajecten.  
Jullie ambities, wensen, onderwijsvisie en leerdoelen, maar bovenal de 
kinderen zijn ons uitgangspunt. Samen met de muziekvereniging bouwen we 
aan een duurzame muzikale basisinfrastructuur. Daar ligt onze kracht. Door 
het muziekonderwijs onder schooltijd te verbinden met de wereld buiten 
school, dragen we positief bij aan de cultuurparticipatie, leefbaarheid en 
vooral een mooier Hellendoorn.  

Het verenigingsleven heeft daarin een belangrijke plek in 
de samenleving. Behalve dat samen muziek maken bij een 
vereniging heel leuk is, heeft het veel positieve effecten: 
•  21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, 

kritisch denken, ictgeletterdheid en sociaalculturele 
vaardigheden, zijn voor muzikanten heel normaal. 

•  Juist bij een vereniging kom je iedereen tegen, en ze beoefenen 
ook nog samen op hetzelfde moment hun passie. Van jong tot 
oud, van rijk tot arm en van fabrieksarbeider tot bankdirecteur. 

•  Wanneer je samen muziek maakt, ben je allemaal even 
belangrijk. 

•  Wanneer je muziek maakt ben je niet alleen fysiek en motorisch 
bezig, maar worden ook je voorstellingsvermogen, presentatie
vaardigheden, sociale en emotionele vaardigheden, creativiteit, 
luister en taalvaardigheid en concentratie ontwikkeld. 

•  Kortom muziek maakt je slimmer en bereidt je voor op een 
kansrijke toekomst.  

TacT Muziek verbindt jullie school met de muziekvereniging met 
duurzame structurele programma’s zoals het Klasse(n)orkest. Wij 
bieden volwaardige en professionele onderwijsproducten. Wij 
werken met enthousiaste en professionele docenten met passie 
voor kinderen en muziek. Samen muziek maken, dat is wat wij 
mooi vinden en daar delen we graag van uit.

Speciaal benoemen 
Ons belangrijkste uitgangspunt is dat het muziekonderwijs 
aansluit bij de belevingswereld van jullie leerlingen. De 
samenwerking van de school met een muziekvereniging verrijkt 
die wereld. Ieder kind is anders en iedere schoolsituatie verschilt. 

@
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Daarnaast vinden wij het meest waardevol om te bouwen aan 
duurzame en structurele onderwijsprogramma’s. Daarom leveren 
wij maatwerk.   

Bij al onze projecten gaan wij uit van drie  
kernwaarden: 

Muziek maak je (uiteindelijk) met elkaar 
Samen muziek maken is leuker én leerzamer. Iedereen in zijn 
eigen rol en met zijn eigen partij. Door muziek worden kinderen 
sociaal bewust en maken kinderen op een andere wijze contact 
met elkaar. Een waarde voor de rest van je leven! 

Muziek heeft een klinkend resultaat  
Muziek leren maken is een ontdekkingstocht. Je eigen klank 
ontdekken door te onderzoeken, experimenteren, ervaren, 
toepassen en uiteindelijk uit te voeren. Het proces is belangrijker 
dan het resultaat. Het klinkend resultaat, is weer het beginpunt 
voor de volgende ontdekkingstocht. Muziek moet je vooral doen. 
Dat staat voor ons centraal.  

Muziek maak je om op het podium te laten horen 
Muziek hoort thuis op een podium. In de klas, in de centrale 
ruimte van de school of juist buiten de school in het theater 
of de kerk. Overal kan het podium gemaakt worden. Daar mag 
je je presenteren en aan iedereen laten horen wat je kunt. De 
spotlights zijn de drijfveer om het uiterste uit jezelf de halen. 
Iedereen mag het horen! 

Klasse[n]orkest 
Alles komt samen wanneer de klas een orkest vormt. Het 
Klasse[n]orkest staat dan ook centraal in ons productaanbod. 
Het muziekonderwijs krijgt grote betekenis door leerlingen 
samen te laten spelen, repeteren en uiteindelijk een grandioos 
concert te geven. Samen met de muziekvereniging.  

Samengevat 
Het algemene doel bij onze projecten is dat wij vooral jullie vraag 
over muziekonderwijs willen beantwoorden. Wij sluiten aan bij de 
missie en visie van de school.  
Onze projecten, specifiek het Klasse[n]orkest, betekenen 
een samenwerking met partijen buiten de school zoals de 
muziekvereniging. Dat zorgt voor een structurele impuls op het 
muziekonderwijs en bevordert daarmee de deskundigheid op het 
vakgebied van muziek binnen de school.  
Samen bouwen we aan een doorgaande muzikale infrastructuur 
waarbij kinderen een muzikaal / cultureel bewustzijn ontwikkelen, 
muzikale leerdoelen behalen en kunnen benoemen wat het 
uitvoeren van muziek voor hen kan betekenen en waar ze dit in 
hun omgeving kunnen doen.

Het Klasse(n)orkest
 

TacT Muziek 
(professionals, 

onderwijsvisie + plan 
en borging) 

Muziekvereniging 

Maatwerk  
De leerlingen kunnen de betekenis van samen instrumentaal muziek 
maken benoemen en laten zien op een podium:
•  De leerlingen ontwikkelen naast muzikaalinhoudelijke vaardigheden, ook 

tal van cognitieve vaardigheden
•  De kinderen ontwikkelen actief en impliciet 21e eeuwse vaardigheden, 

zoals creativiteit, probleem oplossend vermogen, sociaalemotionele 
vaardigheden.

•  De basisschool en de muziekvereniging werken samen aan een lokale 
muzikale (culturele) basisinfrastructuur, waarin de ambities van de school 
en de vereniging elkaar versterken.

Lessenserie door meerdere docenten + slotconcert

De leerlingen vormen samen een echt orkest, met echte instrumenten, 
waarmee er gedurende een periode wekelijks muziek wordt gemaakt. 
Door leerlingen in een orkest te laten musiceren ontwikkelen ze veel 
vaardigheden die verband houden met de 21e eeuwse competenties 
en vaardigheden. Gedurende de lesperiode wordt er door een team van 
docenten per klas (gemiddeld 1 docent per 10 leerlingen), in tenminste 
twee verschillende disciplines, lesgegeven. Er wordt gekozen voor 
instrumenten uit het blaasorkest.
Docenten: De lessen worden gegeven door een team van docenten. 
De vakleerkracht wordt ondersteund door één of twee docenten die 
elk een andere discipline / specialisatie heeft. De vakleerkracht heeft 
een achtergrond met het bespelen van een hout, koper of slagwerk 
instrument. De andere één a twee docenten hebben een andere 
specialisatie dan de vakleerkracht. 
Het biedt meerwaarde wanneer de docenten ook muziekonderwijs 
verzorgen bij de muziekvereniging. Bij de samenstelling van het 
docententeam wordt daar rekening mee gehouden.
Samenwerking: De samenwerking met de muziekvereniging biedt een 
meerwaarde op het muziekonderwijs. Door samen te werken, wordt het 
onderwijs optimaal ingebed in de samenleving. De muziekvereniging 
voorziet in het instrumentarium en/of de ondersteuning van vrijwilligers. 
Hierdoor kunnen kosten worden bespaard, en kan de muziekvereniging 
een podium bieden voor na en buitenschoolse muziekbeoefening.
Wanneer het project niet binnen de financiële begroting van de school 
past is er voordeel te behalen door samen met andere scholen op te 
trekken. Wanneer meerdere groepen op hetzelfde dagdeel het Klasse[n]
orkest ontvangen, wordt de prijs per leerling voordeliger.

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod
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Het Klasse(n)orkest
 

TacT Muziek 
(professionals, 

onderwijsvisie + plan 
en borging) 

Muziekvereniging 

Het Klasse[n]orkest is de basis van de samenwerking tussen
de muziekvereniging en de basisschool. TacT Muziek ondersteunt en 
faciliteert deze samenwerking met een compleet onderwijsprogramma 
en vakbekwame onderwijsprofessionals. Ongetwijfeld is de volledige 
behoefte van muziekonderwijs hiermee wellicht nog niet beantwoord. 
Daarom is het Klasse[n]orkest aan te vullen met de volgende programma’s. 
Sommige van deze programma’s kunnen ook als aanloop naar een 
Klasse[n]orkest dienen.

Geschikt voor:  groep 5 tot en met 8
Dag/tijd:  in overleg. Afhankelijk van beschikbaarheid
Plaats:   op school of op locatie van de muziekvereniging.
Materialen:   instrumentarium
Kosten:  op basis van offerte

Praktische 
informatie 

Van visie tot leerlijn
 

TacT Muziek 

 
Maatwerk  
Het docententeam / de directie kan benoemen wat de meerwaarde van  
muziekonderwijs is en hoe zij dit willen implementeren in het schoolplan. 
Na deze sessie ligt er een duidelijk plan voor invulling van muziekonderwijs. 
Visieontwikkeling  

Het vak muziek komt tot bloei wanneer dit verankerd is in het schoolplan. 
Wanneer hiervoor doelen zijn opgesteld en een aansluitende leerlijn, 
kunnen mooie ambities worden behaald.  
Onder leiding van onze vakleerkrachten en coaches begeleiden we de 
school bij het op zetten van een leerlijn muziek. In deze leerlijn kunnen 
verschillende aanbieders een rol hebben, zoals bijvoorbeeld het Klasse[n]
orkest. Het belang van de school, en dus vooral de kinderen, staat daarbij 
voorop. De leerlijn kan worden verrijkt met aanbod van buitenschoolse 
aanbieders. Wanneer het programma tussen alle jaargroepen op elkaar 
aansluit, ontstaat duurzaam en constructief muziekonderwijs.  

Geschikt voor ICC’ersen directies 
Dag/tijd: in overleg  
Plaats: online of op school 
Materialen:  digitale tools en werkvormen. Alle informatie bieden wij 

tevens aan via onze portal! 
Duur:   2 werksessie van 90 minuten 
Kosten:   vanaf € 950,. BTW en reiskosten afhankelijk van aanbod

in combinatie met het Klasse[n]orkest bieden wij combinatiekorting

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie 

Bijzonderheden

Deskundigheids-
bevordering team

 
TacT Muziek

Maatwerk  
Het docententeam kan de betekenis van muziekonderwijs benoemen 
binnen hun onderwijsproduct. De docenten ontwikkelen zich in het 
verzorgen van zelfstandig muziekonderwijs, vanuit alle domeinen. 
Teamtraining  

Samen met het docententeam gaan we op zoek naar de juiste vragen 
en antwoorden  waarom muziek belangrijk is, hoe dit een plek in het 
schoolprogramma kan krijgen en vooral hoe de groepsdocenten dit 
uit kunnen voeren. De situatie en behoefte van iedere school verschilt, 
daarom bepalen jullie het onderwerp.  
Dat muziek niet door alle docenten wordt gegeven heeft vaak te maken 
met hun eigen comfortzone, kennis van muziek en soms zelfs schaamte. In 
interactieve en activerende teamtrainingen worden de docenten begeleidt 
en gecoacht om zelfstandig uitvoering te kunnen geven aan goede en 
duurzame muzieklessen. Aan de éne kant om te worden uitgedaagd uit 
je comfortzone te stappen. Aan de andere kant komen juist praktische 
inzichten en tools aan bod om te laten zien dat muziek niet hoeft aan te 
sluiten bij de muzikale (on)vermogens van groepsdocenten, maar juist 
begint bij de verbeelding van de kinderen. 
 
Geschikt voor:  docenten 
Dag/tijd: in overleg  
Plaats:  online of op school 
Materialen:   afhankelijk van het onderwerp  
Duur:   90 minuten, eventueel meerdere trainingen  in serie 
Kosten:  Vanaf € 550,. BTW en reiskosten afhankelijk van aanbod   
     
in combinatie met het Klasse[n]orkest bieden wij combinatiekorting

Onderdeel
Doel

Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie 

Bijzonderheden
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Musicaltraining
 

TacT Muziek

Maatwerk  
De leerlingen kunnen zich presenteren op een podium:      
Serie van lessen 

Groep 8 betekent voor veel kinderen dat ze zich voorbereiden op de 
eindmusical! Maar hoe doe je dat nu eigenlijk, op zo’n podium? Of het nu 
hulp is bij het instuderen van de liedjes, leerlingen bewust maken van hun 
eigen podiumpresentatie, of het schrijven van een eigen musical met de 
hele klas, wij begeleiden de groep bij deze onvergetelijke afsluiting.  
In de lessen vindt er verdieping plaats om de eindmusical zo mooi en 
goed mogelijk te kunnen presenteren. De lessen kunnen elementen van 
de daadwerkelijke musical bevatten, maar het gaat vooral om de muzikale 
en presentatie vaardigheden achter de musical. Deze vaardigheden, zoals 
jezelf presenteren voor een groep, zijn voor de toekomst in het middelbaar 
onderwijs onmisbaar. De groepsdocent wordt hierin ondersteund, en kan 
na afloop van de lessenserie zelfstandig verder met het instuderen van de 
musical.  

Geschikt voor:  groep 7/8 
Dag/tijd:  in overleg  
Plaats:  op school 
Materialen:   afhankelijk van het onderwerp  
Duur:   10 lessen van 45 minuten  
Kosten:   vanaf € 562,50 per groep, excl BTW 

Alleen te bestellen in combinatie met het Klasse[n]orkest

Onderdeel
Doel
Type

Omschrijving van 
het aanbod

Praktische 
informatie 

Bijzonderheden
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Deze brochure kwam tot stand door  
middel van de inspanning van velen:
de cultuurcoach 
de muziekaanbieders 
de gemeente Hellendoorn
Platform Cultuur Educatie Hellendoorn 
ICCnetwerk Hellendoornse basisscholen 
Meer Muziek in de Klas:  
Muziekakkoord Hellendoorn 
Rijnbrink team cultuureducatie 
Instrumentenfonds
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Vormgeving: 
Frank de Wit


