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Grote vraag naar vakdocenten schoolmuziek 
Ineens kreeg Muziek Netwerk Salland een flinke vraag naar vakdocenten schoolmuziek. 
De vraag kwam van Opwaardz Olst, Dijkzicht Welsum, St. Antonius Mariënheem, MP Molenstraat  
Wijhe, MP Stationsweg Wijhe en MP Boerhaar in Boerhaar. In de zomer werden er drie nieuwe 
vakdocenten aangetrokken (Ria Degenkamp, Marlous Klekamp en Miriam Meijer) die samen met 
de voor velen bekende Eline Wubs de muzieklessen op deze scholen verzorgen. Mocht jullie school 
volgend jaar ook een vakdocent muziek willen inzetten via het Muziek Netwerk: vraag dit op tijd aan, 
want de spoeling is dun en de zoektocht moeilijk.  
 

Project in Holten 
Dit najaar vinden er voor het eerst Muzikale Proeftuinen plaats op de vier basisscholen in Holten. Het 
Kulturhus Holten heeft hiervoor de financiën geworven en alle groepen 5 krijgen momenteel 
instrumentaal muziekonderwijs. Het project (6 weken) wordt op 11 november afgesloten met vier 
concertjes in het Kulturhus. Voor dit project is een nieuwe gitaardocent aangetrokken: Ties Roeleveld 
 

Nu ook les op de Jsax 
Nieuw onderdeel van het Leerorkest en de Muziek Proeftuin: les op de J sax. Dit zijn saxofoons van 
kunststof, die eenvoudiger aanblazen dan de gewone saxofoon. De kinderen beleven er veel muzikaal 
plezier aan. Voor de saxofoon heeft MNS een nieuwe docent: Ton Nieuwkamp. Maar ook Manuela en 
Isabelle geven op dinsdag les op de Jsax. 
 

Pilot met Ons Genoegen in Heino 
Aan de kinderen op de basisschool de Dolfijn in Heino is gevraagd of zij gedurende de Muziek Proeftuin 
ook 3 repetities bij Ons Genoegen komen meespelen. Indien zij zich hiervoor opgeven hebben krijgen zij 
hun muziekinstrument gedurende al die weken mee naar huis. Zeven kinderen (verschillende 
instrumenten) hebben zich aangemeld. Bij de repetitie van Ons Genoegen spelen zij o.a. één liedje dat zij 
ook op school spelen. Tot nu toe lijkt de pilot aan te slaan. De vraag is hoeveel kinderen daadwerkelijk bij 
Ons Genoegen muziek blijven maken. Wordt vervolgd....... 
 

Steun ons en zorg voor instrumentaal muziekonderwijs op de scholen 
Heeft u een Rabobankrekening? Dan is nu de tijd om uw stem uit te brengen via de Rabo Clubsupport. 
Dat kan op Muziek Netwerk Salland! Met uw steun zorgen wij voor muziekinstrumenten die worden 
ingezet op de scholen. Zo kunnen nog meer kinderen ‘zelf muziek maken en samen muziek maken!’.  
 

Raalter uitdaging 
Muziek Netwerk Salland ontving via de Raalter uitdaging een bureau stoel voor onze logistieke 
vrijwilligerscoördinator. Dank daarvoor!!! 
 

Op dit moment…… 
Voeren wij op 12 scholen Leerorkesten/proeftuinen uit, staat er op 6 scholen een vakdocent muziek via 
MNS, nemen 30 scholen de Leerlijn Thematisch Muziekonderwijs af en zetten zo’n 40 vrijwilligers zich 
wekelijks in voor het Instrumentaal Muziekonderwijs op de scholen in Salland. 


