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‘Regeren’ is vooruitzien 
Hoe zorgen we er voor dat het Instrumentale muziekonderwijs in Salland geborgd is  
en blijft? Wat en wie zijn daar voor nodig? En in welke vorm? Zo maar wat vragen waar  
het bestuur van Muziek Netwerk Salland zich de komende maanden over buigt, om  
ervoor te zorgen dat kinderen in Salland ook in de toekomst in aanraking komen met 
muziekinstrumenten en ervaren hoe leuk en leerzaam het is om (samen) muziek te maken. 
 

Leerlijnlessen in een nieuw jasje 
Op dit moment worden de leskaarten van thematisch muziekonderwijs om geschreven naar handzame 
en praktisch uit te voeren lessen door de leerkrachten. De lessen kenmerken zich met een kop en staart 
en een duidelijke uitleg. Per groep worden minimaal 15 thema’s omgezet. 

 
Nieuwe reeks Leerorkesten en (kleine) proeftuinen van start 
Half januari waren de laatste concerten van de scholen die in het najaar/winter een Leerorkest of 
Proeftuin op school hadden. De week erop gingen de docenten naar 7 nieuwe scholen die met een 
nieuwe reeks begonnen. Eerst weer de Introductielessen (zodat de leerlingen ieder instrument in de 
hand hebben gehad en weten waaruit te kiezen valt) en daarna de lessen van de Leerorkesten en (kleine) 
Proeftuinen. De vrijwilligers zijn er weer druk mee om alle scholen van instrumenten te voorzien! 
 

CMK gelden aangevraagd en ingezet op muziekonderwijs 
Zo’n 16 scholen in Salland vroegen afgelopen jaar CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) gelden aan via 
Muziek Netwerk Salland. Zij gaan deze gelden inzetten voor het muziekonderwijs bij hen op school. 
Daarbij zet de ene school meer in op uitvoerend muziekonderwijs, terwijl een ander zich richt op een 
vakdocent, het ontwikkelen van een nieuwe lessenreeks of het inzetten van training aan het team. Ook 
in 2023 is er weer een aanvraagronde voor de CMK gelden en kunnen scholen die in de afgelopen 2 jaar 
nog niet aangevraagd hebben, dat alsnog doen. Interesse: bel de projectleider: 06 36157855 
   

Driemaster in Hasselt laat lessenreeks ontwikkelen door MNS 
De basisschool de Driemaster in Hasselt heeft (via de CMK gelden) 42 muzieklessen laten ontwikkelen. 
Iedere groep mocht 3 thema’s opgeven. De lessen werden ontwikkeld in die thema’s en kunnen door de 
leerkrachten zelf uitgevoerd worden. De lessen gaan vergezeld 
van een duidelijke lesomschrijving, indien nodig een PowerPoint 
en Mp3 en Mp4 muziekfragmenten. 
 

Vaak op de scholen te zien: 
Isabelle Doodhagen (viool), Roy Hendriks (slagwerk), Manuela Verbeek (cello), 
Maikel Kremer (koper) Robin Breukers (gitaar) Zie fot hiernaast. 
 
Onze andere docenten zijn: Ton Nieuwkamp (saxofoon), Guido Cornet (reserve 
koper/slagwerk), Eline Wubs (vakdocent muziek), Marlous Klekamp (vakdocent 
muziek)         foto: Lenneke Lingmont 


