
MEER MUZIEK
IN DE KLAS

S C H E R P E N Z E E L



MUZIEKAKKOORD SCHERPENZEEL

In het muziekakkoord Scherpenzeel zijn de ambities en afspraken

rondom muziekonderwijs tussen basisscholen, schoolbesturen,

culturele instellingen, overheden, bso’s, kinderopvang en muziek-

verenigingen vastgelegd. 

"Wij gaan ervoor zorgen dat muziek uit de school gaat rollen en

swingen en dat de bergen horen dat wij er zijn." 

Wethouder Gerard van Deelen

 

ONZE VISIE

Kinderen moeten zich vrij voelen om zich te uiten en plezier hebben

in het beleven of maken van muziek. Hierdoor leren en ontwikkelen

kinderen zich beter, bijvoorbeeld door het vergroten van de

creativiteit en de sociale vaardigheden. Muziek is een uitlaatklep

en zorgt voor meer zelfvertrouwen voor het kind. 

Het onderwijs kan muziek inzetten als middel om andere

vaardigheden sneller of beter te kunnen leren, maar er is behoefte

aan meer kennis om het muziekonderwijs te kunnen verbeteren. Om

deze doelen te kunnen bereiken of al bestaande activiteiten te

versterken is een samenwerking nodig tussen de muziekpartijen in

Scherpenzeel. Wij willen dit bereiken door middel van dit

muziekakkoord. 
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AMBITIES 2021- 2022

De basisscholen hebben kwalitatief goed muziekonderwijs

waarbij de leerlingen wekelijks met muziek in aanraking komen.

Inzet van een gezamenlijke vakleerkracht op de 4 scholen.

Workshops/kennisverbreding voor groepsleerkrachten.

Muziekles uitbesteden aan de muziekschool of muziek-

vereniging.

In 2021 onderzoeken de deelnemers van het muziekakkoord hoe

scholen muziek kunnen integreren in bestaande thema’s of

projecten op de scholen en in 2022 voeren de scholen dit door

in het beleid. 

Scholen zetten muziek in als tool om andere vaardigheden te

leren. Bijvoorbeeld door het te combineren met wereld-

oriëntatie.

Het onderwijs, de muziekschool en de muziekvereniging geven

informatie en workshops voor ouders, over wat muziek betekent

voor hun kinderen en wat het kan bijdragen in de ontwikkeling,

ook als muziek meegenomen wordt in de opvoeding. 

Binnen Scherpenzeel heeft iedere school zijn eigen identiteit,

normen en  waarden. Binnen deze kaders wordt op verschillende

wijze invulling gegeven aan muziekonderwijs. Het is voor de

deelnemende partijen van belang dat dit het uitgangspunt is van

de ambities voor dit Muziekakkoord. Om een beeld te schetsen van

mogelijke invullingen zijn onderstaand een aantal voorbeelden van

ambities beschreven. Iedere school kiest welke van deze ambities

aansluiting vinden binnen het beleid van de school.

Onder schooltijd

1.

2.

3.

4.
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De buitenschoolse opvang en het onderwijs onderzoeken in

2021 of ze de muziekmethode kunnen toepassen in 2022.

Muziek wordt verweven in de daginvulling en er wordt muziekles

gegeven op de BSO, de kinderopvang en peuterspeelzaal, in

samenwerking met de muziekschool of de muziekvereniging.

Vanuit het akkoord brengen wij in kaart welke lokale samen-

werkingsverbanden mogelijk zijn met culturele organisaties en

het onderwijs.

Het onderwijs heeft een samenwerkingsverband met De

Breehoek en andere geïnteresseerde lokale podia waardoor

leerlingen minstens een keer per jaar een optreden kunnen

beleven. 

Schoolkinderen nemen jaarlijks deel aan de open dag van de

muziekschool en muziekvereniging Caecilia. 

Een pool van diverse instrumenten is vanaf 2022 beschikbaar

voor het basisonderwijs, de muziekschool en de muziek-

vereniging. 

De muziekvereniging en de muziekschool sluiten aan op het

onderwijsprogramma: wanneer kinderen een podiummoment

hebben, speelt de vereniging mee. 

   5. Elke maand geeft de muziekschool of de muziekvereniging een 

       presentatie van een instrument in het onderwijs. 

Na schooltijd

1.

2.

Betrekken van de culturele omgeving 

1.

Bij verenigingen, kerken en Kulturhus De Breehoek

1.

2.

3.

4.
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Muziektafel

De muziektafel bestaat uit de deelnemers van het muziekakkoord

en de leden komen elke zes maanden samen. 

De ambities uit dit akkoord worden uitgewerkt in actieplannen. De

bestaande plannen worden gemonitord en er is een platform voor

nieuwe ideeën en initiatieven. 

Nog niet aangesloten partijen kunnen op elk moment aansluiten bij

dit muziekakkoord!

HOE GAAN WE AAN DE SLAG?
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    5. De muziekvereniging en de muziekschool maken zich hard voor 

        het enthousiasmeren van de kinderen op school.

    6. De muziekvereniging en de muziekschool bundelen zoveel 

        mogelijk hun krachten en zoeken de samenwerking op. 

    7. De lokale kerken geven de mogelijkheid om kinderen kennis te 

        laten maken met een orgel.

    8. De Breehoek wordt ingezet voor de eindvoorstellingen van de 

        muzieklessen op de scholen. 

    9. (Privé) muzieklessen kunnen ook gegeven worden op school om 

        de ouders logistiek te ontlasten. Hierdoor kunnen kinderen 

        aansluitend op de lessen muziekles volgen. 


