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Aanbod MNS verruimd en uitgegeven in een boekje 
Muziek Netwerk Salland heeft het aanbod aan Instrumentaal Muziekonderwijs voor volgend 
schooljaar verruimd. Zo is er naast de Leerorkesten en de Muziek proeftuinen ook  
kleiner/korter aanbod zoals: Klasse(n)muziek, een wereldorkestje en een popbandje in school.  
Voor dit laatste onderdeel wordt samengewerkt met de PopRock Factory uit Raalte.  
Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de wensen zijn van de scholen en hoe dit aansluit bij het 
aanbod. Het ziet er naar uit dat veel kinderen het komend jaar een muziekinstrument in hun handen 
gaan krijgen op school. Fijn! 
 

Nu ook saxofoonles op de scholen 
Op verzoek van de muziekverenigingen in Salland biedt MNS komend jaar ook saxofoonles aan binnen de 
Leerorkesten en de Proeftuinen. Hiervoor zijn speciaal kleine J-saxofoons aangeschaft. 
 

Onze Herman kreeg een lintje 
Op 26 april werd onze vrijwilliger Herman Reimert door de burgemeester van Raalte verrast met de 
mededeling dat het onze Koning had behaagd hem een lintje te geven voor al het vrijwilligerswerk dat hij 
jarenlang doet met name voor St. Caecilia Raalte en het Muziek Netwerk.  
Herman is de logistiek manager van de vrijwilligers en rijdt zelf ook wekelijks mee naar de scholen om 
muziekinstrumenten te brengen. Op deze plaats: Herman, nogmaals van harte en zeer verdiend!! 
 

Een feestelijke bokaal voor goed muziekonderwijs in Raalte en Olst-Wijhe 
In bijzijn van Koningin Máxima kreeg wethouder Frank Niens voor zowel de gemeente Raalte als Olst-
Wijhe een bokaal van Méér Muziek in de Klas voor het werk dat Muziek Netwerk Salland uitvoert op de 
scholen in deze gemeentes. Het was een feestelijke bijeenkomst, die later nog dunnetjes werd 
overgedaan in het gemeentehuis van Olst-Wijhe. Als zijnde het feestvarken trakteerde Het Muziek 
Netwerk de scholen (waarmee wordt samengewerkt) op lekkers, want samen hebben we deze bokaal 
verdiend. 
 

Update Leerlijn Thematisch Muziekonderwijs 
In de zomer en het najaar krijgen de lessen van de Leerlijn Thematisch Muziekonderwijs een update. 
In de nieuwe versie wordt een link gelegd met de 9 bouwstenen die gebruikt worden in het nieuwe 
Curruculum.nu  Tevens krijgen de lessen een andere (meer toegankelijke) vormgeving. 
 

NLdoet  
Tijdens de NL doet actie hebben de vrijwilligers van MNS weer alle instrumenten en muziekkarren 
schoon gemaakt. Klaar voor gebruik in het volgende schooljaar. 
 

Slagwerkdag op Gerardus Majella 
Op 29 juni staat de Gerardus Majella in Broekland in het teken van trommelen.  
Alle groepen krijgen een slagwerkles en de dag wordt gezamenlijk op het schoolplein afgesloten met een 
slagwerk-school-concert. 


