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Voorwoord

Lied voor alle oma’s en opa’s in quarantaine

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 in Nederland heeft in 2020 een enorme
impact op onze organisatie gehad. De wereldwijde pandemie leidde tot ongekende omstandigheden. Op 16 maart kwamen onze (fysieke) lessen stil te liggen en gingen onze locaties dicht,
de eerste lockdown was een feit. Geen docententeams meer naar de scholen, geen peuters
en zingende senioren meer hoorbaar in de gangen van ons hoofdgebouw. Deze uitzonderlijke
situatie noopte Muziekschool Waterland (MSW) om veerkrachtig, daadkrachtig en flexibel te
zijn om nieuwe mogelijkheden te creëren en aan te bieden. Wij zijn enorm trots op ons team,
dat in deze moeilijke tijd snel en effectief in is geslaagd ons alternatieve lesaanbod op
inspirerende wijze vorm te geven.
In een korte tijd is een plan gerealiseerd voor vervangend online-lesaanbod. Onze uitgangspunten
waren: ieder kind komt elke week in aanraking met
muziekeducatie en we doen er alles aan om
(zelfstandige) docenten in deze periode de kans te
bieden te blijven werken en hun vak te blijven
uitoefenen.
De coronatijd heeft eens te meer het belang van
muziekeducatie bewezen. Voor veel leerlingen was de
online muziekles een lichtpuntje in een complexe tijd.

Corona heeft daarbij ook de al aanwezige verschillen
tussen kinderen vergroot. Dat muziekeducatie in de
periode na corona helend kan werken betoogt ook
de WHO. Zij stelt dat cultuur-onderwijs zowel de
lichamelijke als geestelijke gezondheid ten goede
komen. Naast een reeks van positieve effecten op het
brein draagt het plezier, het creatieve proces en het
ontwikkelen van veerkracht binnen de muziekles bij aan
het welzijn van kinderen. De coronatijd heeft bovendien
uitgewezen hoezeer we binnen een samenleving van
elkaar afhankelijk zijn en hoe groot de behoefte aan
verbondenheid is.

Jaarverslag 2020

Onze naschoolse trajecten Watermusic en Popfabriek
getuigen van onze diepe wens en overtuiging om ook in
de wijk, dichtbij mensen, bij te dragen aan sociale
cohesie. In een tijd waarin ongelijke kansen zijn
uitvergroot, voelen we eens te meer de noodzaak om er
samen met sociale en culturele partners, scholen,
gemeenten, docenten en vrijwiligers voor te zorgen dat
ook in 2021 eenieder mag ervaren hoe fijn het is om
samen muziek te maken!
Esther Dam, Directeur
Michael Hesselink, Artistiek Manager
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ONDERWIJS

63

1.1 Muziekles op de basisscholen

basisscholen

Onderzoeken tonen aan dat het bespelen
van een muziekinstrument een appél doet
op heel veel verschillende vaardigheden en
verschillende gebieden in de hersenen.
Langdurige muziekbeoefening is goed voor de
ontwikkeling van het brein, en daarmee ook
voor de ontwikkeling van kinderen op allerlei
gebieden (sociaal, motorisch, cognitief,
emotioneel). Met de instrumentale lessen op
de basisscholen legt Muziekschool Waterland
een basis voor muzikale ontwikkeling. Zij
stimuleert de leerlingen om, ook na het eerste
lesjaar, door te gaan met muziek-beoefening.
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Muziekschool
Waterland op

Het lespakket bestaat uit:

actief
Beets

● Twee introductielessen waarin de leerlingen
kennismaken met de instrumenten die zij
kunnen leren bespelen.

1

Oosthuizen

1

BEEMSTER

Middenbeemster

● Homogene groepslessen van een gespecialiseerde
vakspecialist (bijvoorbeeld een gitaardocent of
klarinetdocent).
● Heterogene groepslessen. Naast
vaardigheden op het eigen instrument
stimuleren we in heterogene lessen ook
het samenwerken, het leren luisteren
naar elkaar.

1

Westbeemster

VOLENDAM Middelie

4

Wormer

1

1

1

Wijdewormer

1

scholen in de regio.
De inhoud van de leer- en lesplannen zijn gericht op het
bespelen van het instrument. Naast de meest basale
technische aspecten, vormen zingen, ritmische vorming,
luistervaardigheid en muzikale- en sociale interactie
belangrijke onderdelen van de lessen. De duur van het
lespakket varieerde per gemeente van 17 tot 40
lesweken, afhankelijk van de beschikbare subsidie.

Edam

3

27
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PURMEREND

MSW verzorgt deze muzieklessen op 63
● Uitvoeringen voor publiek. Zowel tussentijds
(bijvoorbeeld rond de kerst), als ook het slotconcert aan het einde van de lesperiode.

1

Kwadijk

Zuidoostbeemster

Jisp

1

EDAM-

1

WORMERLAND

Warder

Volendam

WATERLAND

Aantal
basisscholen

Ilpendam

Monnickendam

2

5

Marken

1

Broek in Waterland

● Evaluatie met leerlingen en leerkrachten.
● De mogelijkheid om door te stromen naar
naschoolse muzieklessen.

1

Zuiderwoude

1

Kijk en luister naar het Schoollied door
docenten van Muziekschool Waterland
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Alternatieve werkzaamheden in coronatijd
1e lockdown vanaf maart
Om leerlingen ook in coronatijd muzikaal te inspireren
zijn er maar liefst 500 lesvideo’s gemaakt voor
basisschoolleerlingen. Vanzelfsprekend was het voor
muziekdocenten in het begin wennen om fysieke lessen
om te vormen tot digitale varianten. We zijn blij dat onze
docenten daarin ook werden ondersteund door externe
experts.

2e lockdown vanaf oktober
Vanaf 26 oktober was het voor onze vakdocenten niet
meer mogelijk om fysieke lessen te geven in de scholen
van Opspoor. Vanaf 14 december gold dit voor alle
scholen. Het alternatieve lesaanbod dat tot stand kwam,
week enigszins af van het oorspronkelijke lesaanbod.

HOME

Hierbij is MSW uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
● Aansluiten op wensen van scholen
Door middel van een online enquête hebben we in
kaart gebracht welke alternatieven de voorkeur
hadden.
● Ieder kind krijgt de kans met muziek in aanraking
te komen
In het reguliere fysieke onderwijs is dit al een speerpunt. Tijdens de coronatijd werd eens te meer
duidelijk dat de pandemie ook duidelijke gevolgen
had voor kinderen, en dan met name voor kinderen
die op welke manier dan ook in een achterstandspositie verkeren.

INSTRUMENTALE
MUZIEKLESSEN
IN DE SCHOLEN

● We doen er alles aan om (zelfstandige) docenten
ook in deze tijd kansen te bieden hun vak uit te
oefenen.
Voor veel collega’s in het culturele veld is de coronaperiode niet makkelijk. Concerten en optredens vallen
weg en musici verliezen veel inkomsten. Om ervoor te
zorgen dat we ook na corona kunnen blijven werken
met onze docenten, hebben we ons maximaal ingespannen voor werkbehoud en continuïteit.
Naast naschoolse zoomlessen, waarbij ieder kind kon
instromen, maakten we wekelijks lesvideo’s die thuis
of op school bekeken konden worden.

Kinderen
oefenen thuis

ONLINE
V.A. 19 MAART 2020

Scholen sturen
playlists naar
kinderen
Docenten
filmen thuis

Video naar
videograaf

Videograaf
zet video’s
online
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Video’s naar
scholen

5

HOME

Teken de muziek
Interne kwaliteitsverbetering
In een zoektocht naar continue kwaliteitsverbetering is het van groot belang dat vakdocenten zich
blijven ontwikkelen. In 2020 hebben er diverse scholings-trajecten plaatsgevonden:
● In maart hebben docenten begeleiding gehad bij het maken van (les)video’s.
● In mei hebben docenten deelgenomen aan een voor MSW georganiseerd webinar “Kennis maken
met de Kodály-methode”. Deze methode is ontwikkeld in Hongarije in het midden van de 20e eeuw.
Volgens deze visie van componist, docent en etnomusicoloog Zoltán Kodály staat het leren van
muziek door te zingen centraal. Hij inspireerde zijn leerlingen en medewerkers tot het uitwerken
van een leerplan, vanaf jonge leeftijd en voor een lange termijn. Muziek maken met kwaliteit en
plezier zijn daarin de uitgangspunten. Docenten hebben daarvoor zelf goede muzikale vaardigheden
(musicanship skills) nodig. Traditioneel repertoire (songs & games) en nieuw gecomponeerde muziek
maken deel uit van een muzikaal uitdagend en actief leertraject.
● Gezamenlijk hebben docenten repertoire gedigitaliseerd voor de website. Op onze vernieuwde website
wordt het repertoire op een gebruiksvriendelijke manier weergegeven. Om leerlingen te betrekken,
hebben we hen via tekenwedstrijden gevraagd illustraties maken voor de verschillende liedjes.
● In december is, onder leiding van Anouk Vinders, een 5-weekse cursus gestart waarin docenten zich
verder hebben verdiept in het werken met de Kodály-methode.

Kodály-methode

Tekenwedstrijd voor basisschoolleerlingen.
Klik op de videocamera en je ziet de tekeningen van
‘De draak van Drakestijn’

Jaarverslag 2020
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1.2 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
Het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit
sluit zijn 2e periode af eind 2020 en krijgt een
nieuwe 4-jarige impuls in CmK3 2021 - 2024.
De Muziekschool Waterland is penvoerder van deze
regeling voor de gemeentes Beemster, Waterland en
Wormerland. In de CmK3 periode wordt EdamVolendam toegevoegd. Door deze bundeling van
krachten krijgen scholen meer mogelijkheden in het
uitvoeren van hun plannen.

Het project biedt scholen de mogelijkheid om hun
leerlingen op verschillende manieren in aanraking te
laten komen met cultuur waaronder muziek maar ook
dans, beeldend, theater, cultureel erfgoed, literatuur,
media, science, filosofie en podium- en musea bezoek.
In de komende periode slaan scholen en culturele
instellingen nog meer de handen ineen om zoveel
mogelijk leerlingen mee te nemen in deze bijzondere
wereld van cultuur. Hierbij ligt de nadruk op de
overgang van projectmatig cultuuronderwijs naar
doorgaande leerlijnen.

Het CmK-traject wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit ambtenaren van betreffende
gemeentes, bestuurder primair onderwijs, directie
primair onderwijs, PleinC en de directie van Muziekschool Waterland. PleinC ondersteunt als overkoepelende provinciale organisatie de penvoerder
Muziekschool Waterland, scholen en cultuuraanbieders
in het verwezenlijken van hun culturele doelstellingen.

CmK zet zich in om kinderen te laten profiteren van
goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben,
belangrijke vaardigheden leren en zich ontwikkelen tot
creatieve en kritische mensen.

Jaarverslag 2020
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Activiteiten 2020
In samenwerking met de stuurgroep is het nieuwe

Deze filmpjes zijn met veel enthousiasme

projectplan CmK3 ontwikkeld, is de samenwerking

ontvangen. Hierdoor is het contact tussen de

met meerdere culturele partners uitgebreid en

vakdocent, de leerlingen en de groepsleerkracht

zijn scholen en hun besturen geïnformeerd over

zoveel als mogelijk intact gebleven.

de kansen en doelstellingen van het CmKprogramma. Daarnaast zijn ze bevraagd over hun

In de CmK2-periode heeft PleinC in samenwerking

wensen en mogelijkheden voor de komende jaren.

met de Muziekschool Waterland middels ‘De

Essentieel verschil met de vorige periode is dat

Cultuurloper’ gewerkt aan visievorming en borging

nadrukkelijk ingezet wordt op het borgen van de

van cultuuronderwijs in de scholen. Na evaluatie

programma’s in het curriculum van de scholen

bleek het model vaak te theoretisch en moeilijk in

samen met culturele instellingen, waardoor alle

praktijk te brengen. Muziekschool Waterland heeft

kinderen gelijke kansen krijgen om deel te nemen

samen met PleinC op verzoek van scholen een

aan culturele activiteiten. Daar waar mogelijk ook

model ontwikkeld waarin de theorie direct gekop-

buiten schooltijd.

peld is aan een praktische uitvoering in de klas
met (multidisciplinaire) vakdocenten en tevens

Dit heeft geresulteerd in de aanmelding van een

aan de vraag op welke wijze de school zich verder

aantal nieuwe scholen die hiermee willen starten

wil ontwikkelen.

en bij reeds deelnemende CmK-scholen in een
intentie voor het maken van een verdiepingsslag

Voorbereidende activiteiten met culturele

van hun programma. In het eerste jaar van de

partners en teambijeenkomsten op scholen zijn

nieuwe regeling zijn er 25 deelnemende scholen.

zoveel als mogelijk doorgegaan. De concrete uit-

In 2020 zijn de geplande activiteiten in nauw over-

voering met vakdocenten in de klas bleek in 2020

leg met de scholen zoveel mogelijk doorgegaan.

niet haalbaar door het niet toelaten van externen

Daar waar dit niet mogelijk was en in de periode

op scholen en naderhand de sluiting van scholen.

dat de scholen gesloten waren, is alternatief

De uitvoering is verplaatst naar 2021. De scholen

lesaanbod ontwikkeld door onze vakdocenten.

zijn onverminderd enthousiast over het

Zo zijn voor de muzieklessen filmpjes gemaakt die

programma.

door leerlingen thuis konden worden bekeken.

Rap over Sinaasappelsap, voor groep 5/6 of vanaf 8 jaar

Reactie leerkracht uit één van de basisscholen op
ons online vervangend aanbod:

“

Wat een ongelooflijk leuk bericht vind ik dit.
Ik denk dat heel veel kinderen dit heel
erg leuk gaan vinden. Echt een prachtig
initiatief. Ik vind trouwens de muzieklessen
die aan de kinderen gegeven worden
bij ons op school een rijkdom voor
hun persoonlijke ontwikkeling.
Ik hoop dat heel veel kinderen na hen
hier nog van mee mogen genieten.

Jaarverslag 2020
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1.3 Impuls Muziekonderwijs
De regeling muziekimpuls loopt ten einde. In 2020
waren nog 20 scholen onderdeel van deze regeling.
Binnen de regeling hebben onze vakdocenten scholen
geholpen bij de implementatie van een doorgaande
leerlijn muziek. Samen met scholen is gewerkt aan een
visie op muziekeducatie. Zowel vakdocent als groepsleerkracht vervullen hierin een belangrijke taak. Zo
bewaakt de vakdocent de leerlijn en inspireert/coacht
de groepsleerkracht. De groepsleerkracht (ieder op
eigen niveau) herhaalt gedeeltes van de muziekles.
Uit de evaluaties bleek groot enthousiasme om ook
na de muziekimpuls-periode de doorgaande leerlijn
te continueren. Deels zal dit gebeuren binnen de
nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 3.

1.4 Voortgezet Onderwijs
Het aanbod dat Muziekschool Waterland (MSW)
verzorgt voor het voortgezet onderwijs diende drie
hoofddoelen:
● Aanvulling op het binnenschoolse muziekonderwijs.
Programma’s worden in overleg met cultuurcoördinatoren en docenten van de scholen
ontwikkeld en uitgevoerd door specialisten van MSW.
● Stimulering van actieve muziekbeoefening in de vrije
tijd door jongeren. Hierbij werkt MSW in Purmerend
samen met poppodium P3 en in Edam-Volendam
met poppodium PX.
● Voor al het aanbod geldt dat het is gericht op doorstroming van binnenschoolse kennismaking naar
buitenschoolse muziekbeoefening.
Als onderdeel van het meerjarenplan dat in samenwerking met het Don Bosco College in Volendam is
ontwikkeld werden er in PX meerdere workshops

songwriting en bandcoaching aangeboden. Ook hebben
er bandworkshops plaatsgevonden waarbij leerlingen
met alle aspecten kennismaken van het spelen in een
band. In Monnickendam heeft MSW in samen-werking
met het Bernard Nieuwentijt College verrijkingslessen
gegeven over digital music, het bouwen van hiphop beat.
Leerlingen zijn hierbij gestimuleerd om zich naschools
verder te ontwikkelen binnen Popfabriek on the Road.
Alle projecten hebben gemeen dat zij de overgang van
passief consumeren tot actieve muziek-beoefening
stimuleren. Centraal staat hierbij het ont-dekken en
ontplooien van talent.

“

HOME

Uit de evaluaties bleek groot
enthousiasme om ook na
de muziekimpuls-periode de
doorgaande leerlijn te continueren

In 2020 zijn er samenwerkingen geweest met meerdere
VO-scholen in Purmerend. Zo werden er cursussen en
workshops gegeven door enthousiaste vakdocenten.
Helaas zorgde COVID-19 ervoor dat aanbod alternatief
werd aangeboden of moest worden uitgesteld.
Op het Da Vinci College werd er, zoals voorgaande jaren,
structureel op dinsdagmiddag Digital Music en Bandcoaching aangeboden. Halverwege de cursus moesten zij
noodgedwongen online de cursus afmaken. Ook waren
de muziekworkshops van MSW wederom een vast onderdeel van de CKV week van het Clusius College en van de
activiteitenweken op PSG Antoni Gaudi en PSG Nelson
Mandela. Leerlingen kwamen daarbij in aanraking met
Digital Music, rap, sing & songwriting, slagwerk en bandcoaching. De workshops van het Clusius College vonden
plaats in P3 en waren een groot succes. De activiteitenweken van Antoni Gaudi en Nelson Mandela zouden ook
plaatsvinden in P3, maar werden uitgesteld vanwege
COVID-19. We hopen deze workshops in 2021 in te halen.
Voor de activiteiten in het Voortgezet Onderwijs in
Purmerend maken MSW en de scholen gebruik van de
gelden van de combinatiefunctie.

Jaarverslag 2020
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MUZIEKLES NA SCHOOLTIJD

2.1 Watermusic

Nog nagenietend van het succes van het eerste concert
werkten docenten en leerlingen toe naar het 2e concert
als we vlak ervoor worden opgeschrikt door het coronavirus. We zijn bijzonder dankbaar voor de flexibele inzet
van onze docenten die in zeer korte tijd de fysieke
lessen hebben omgezet naar digitale lessen.

Eind 2019 ging in de wijken Overwhere/Wheermolen het project Watermusic van start.
Samen met gemeente, scholen, Clup Welzijn
spant Muziekschool Waterland zich in om
kinderen kansen te bieden zich muzikaal te
ontwikkelen. Inmiddels is het project ook
uitgebreid naar andere wijken in Purmerend
(wijkkoren) en naar Wormerland(kinderkoor).

Watermusic kent twee belangrijke pijlers: een muzikale en een sociale:
Muzikaal

Sociaal

Jonggeleerd is oud gedaan. Zo kunnen kinderen

Naast de ambitie kinderen maximaal in staat te

al vanaf groep 1-2 instromen in het Kleuterkoor,

stellen zich muzikaal te ontwikkelen, wil

waar ze op speelse wijze de basis leggen voor een

Muziekschool Waterland met Watermusic in

goed stemgebruik en ontdekken hoe leuk het is

belangrijke mate bijdragen aan de sociale cohesie

om vooral sámen te zingen; Vanaf groep 3 kiezen

in de wijk. Door samenwerking met de gemeente,

kinderen voor een instrument. Wekelijks hebben

scholen, buurt en Clup Welzijn brengen we ouders

leerlingen les op hun instrument, zingen ze in een

en kinderen van verschillende achtergronden

koor én spelen ze in een orkest. Ieder schooljaar

samen. Watermusic is er voor ieder kind, waarbij

zijn er op z’n minst drie optredens. Het samen spe-

er speciale aandacht is voor kinderen die een

len of zingen met andere kinderen is belangrijk.

duwtje in de rug kunnen gebruiken, voor wie het

Het leert kinderen naar elkaar te luisteren en geeft

krijgen van kansen niet vanzelfsprekend is. De rol

bijzonder veel plezier en motivatie. Om kinderen

van ouders is daarbij cruciaal. Zij ondersteunen

ook in aanraking te laten komen met de professio-

het project als vrijwilliger door het verrichten van

nele uitvoeringspraktijk krijgen zij jaarlijks de kans

hand- en spandiensten.

gratis een familieconcert van het Koninklijk

Toen we aan het eind van het schooljaar weer samen
mochten komen stonden we versteld van het niveau dat
online was opgebouwd. Met nog drie weken te gaan
werkten we toe naar een prachtige video om het
schooljaar af te sluiten. Met veel dank aan Clup Welzijn
en de Christelijk Gereformeerde Kerk de Schuilplaats is
het ons gelukt geschikte locaties te vinden.

Watermusic - Merengue del primer dedo - Hoor je het orkest al

Concertgebouworkest te bezoeken.

Jaarverslag 2020
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Muziekschool Waterland biedt muzikale troost met kerstlied...

HOME

2.2 De Popfabriek
De Popfabriek is actief in twee domeinen:
● Binnenschoolse activiteiten voor het Voortgezet
Onderwijs
Er hebben in 2020 meerdere workshops binnenschools plaatsgevonden in het Voortgezet Onderwijs
met oog op een doorstroom naar De Popfabriek.
Bijvoorbeeld de workshops Digital Music en Bandcoaching.
● Cursussen popmuziek in de vrije tijd (in blokken
van 10 weken).
In 2020 heeft er voor jongeren een Bandcoaching
cursus plaatsgevonden in P3. Halverwege de cursus
kregen we te maken met COVID-19. De cursus
moest noodgedwongen online worden voortgezet.
Dit vergde wat aanpassingen, maar is uiteindelijk
goed afgerond.
Voor de promotie van de activiteiten van De Popfabriek
wordt de site www.depopfabriek.nl en social mediakanalen ingezet.

In de herfstmaanden bereidden we ons voor op het
Kerstconcert. Helaas gooide de pandemie wederom
roet in het eten. Toch maken we opnieuw een
prachtige videoclip. In het lied “Dan is er iets met
Kerstmis mis” werd uiting gegeven aan het gevoel
dat veel mensen herkennen. De leerlingen werden
bijgestaan door The Classics en de Wormer Spetters.
De stellige overtuiging van MSW is dat muziek
verbindt, juist in deze tijd.

Dat voor Muziekschool Waterland muziekeducatie in de
wijk belangrijk is komt ook tot uiting bij de wijkkoren die
eind 2019 zijn gestart. Centraal staat de ontmoeting van
kinderen en ouders van verschillende scholen en uiteenlopende achtergrond. In 2020 waren er wijkkoren
in Purmer Noord en Zuid, Centrum en Purmer Noorden Zuid. Gezamenlijk met de koren in OverwhereWheermolen hebben ze bijgedragen aan de Watermusic
video-clips.

Jaarverslag 2020
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2.3 Popfabriek on the Road
Muziekschool Waterland stelt zich ten doel
muziekonderwijs toegankelijk te maken voor iedereen.
Popfabriek On The Road (PotR) is de rijdende popschool
van Muziekschool Waterland. Hiermee zoekt MSW de
jeugd in de kleinere plaatsen en dorpen op om samen
met hen tien weken te werken aan verschillende popsongs. Een bandcoach vanuit MSW gaat met een busje
met instrumenten en versterkers naar het dorpshuis, de
school of wijkcentrum en werkt daar met de cursisten
aan een repertoire met allerlei popsongs. Aan het einde
van het cursusblok vindt er een optreden voor publiek
plaats in het eigen dorp.

Er hebben ook kennismakingsworkshops voor Bandcoaching, Popzang en Digital Music laatsgevonden in
Scwo te Wormer. Er waren cursussen in Marken,
Monnickendam, Ilpendam/Zuiderwoude en Wormer/
Jisp. Ook hier was het, wat betreft COVID-19, flink
aanpassen. Er zijn fysieke lessen gegeven, maar ook
online lessen. De docenten hebben hiervoor een
aangepast programma bedacht. Een aantal eindoptredens kon begin 2020 nog op de “normale”
manier doorgaan. Tijdens COVID moest er een alternatief worden bedacht. Zo werd er een ‘Picknick
Concert’ georganiseerd. Uiteraard met inachtneming
van de coronamaatregelen, buiten en op afstand. Dit
bleek een groot succes.

2.4 Naschoolse instrumentale
muzieklessen

In 2020 is er actief geworven op verschillende scholen in
Monnickendam, Ilpendam, Zuiderwoude, Wormer en
Jisp. Deze wervingsdagen werden begeleid door twee
enthousiaste bandcoaches.

Om kinderen ook naschools in staat te stellen zich
verder te ontwikkelen op een muziekinstrument biedt
Muziekschool Waterland 15 vervolglessen aan. Deze
lessen vinden op een school of in de buurt plaats. Voor
deze lessen betalen ouders een bijdrage. Instrumenten
worden tegen een kleine vergoeding ter beschikking
gesteld door Muziekschool Waterland.
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2.5 Activiteiten in de brede school
Brede Schoolprogramma’s bieden een kans om
kinderen op een aantrekkelijke en laagdrempelige
manier in de verlengde schooldag aan verschillende
(muziek)activiteiten te laten deelnemen. Naast de
instrumentale vervolglessen verzorgt Muziekschool
Waterland muzieklessen in het kader van Brede School
Monnickendam en Brede School Wormerland (tevens
combinatiefunctie).
De volgende workshops werden in 2020 gegeven:
● Wormerland: Spelen met instrumenten, Kennismaking Ratjetoe, Voice coaching, Muziekavontuur,
Keyboardlessen.
● Monnickendam (KANS): Musical, Songfestival, DJ,
Muziekavontuur
In maart 2020 hebben we in samenwerking met de
brede school een flink aantal cursussen moeten
annuleren. Cursussen die we in het najaar zijn gestart
en niet afgerond konden worden zijn uiteindelijk
digitaal afgerond.
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HOME

SPECIALE DOELGROEPEN

Muziek is goed voor je brein. Het stimuleert allerlei essentiële gebieden in de hersenen en

11

de verbindingen ertussen. Dit geldt ook voor de 200.000 mensen in Nederland met een

tuinconcerten

verstandelijke beperking. Bij hen is het belang van muziek zo mogelijk nog groter. Het voorkomt

op afstand in diverse

isolement, geeft structuur, gezelschap, troost, plezier en zin aan het leven. Daarnaast is het van

zorginstellingen

groot belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met diverse activiteiten voor deze doelgroep onderstreept Muziekschool Waterland dit belang.

3.1 Musical Speciaal

3.3 Band Speciaal

Bij Musical Speciaal ligt de focus op samenzang en spel.
Als een hechte groep zingen en dansen de deelnemers
mee en sluiten het project normaliter voor publiek af
met een optreden op locatie Breidablick. Helaas was het
begin dit jaar (na 10 weken hard oefenen met de liedjes
van Mary Poppins) niet mogelijk het project in Breidablick af te sluiten. Dit in verband met de veiligheid van
de deelnemers. Docent en vrijwilligers hebben voor de
deelnemers een afsluitende video opgenomen om hen
een hart onder de riem te steken na deze teleurstelling.
De musical Rob de Nijs Speciaal die in het tweede deel
van het jaar zou plaatsvinden is wegens de beperkende
regels niet van start gegaan. In plaats daarvan heeft de
docent met vrijwilligers een Sing Along video gemaakt
met hits uit de musical Speciaal producties van
afgelopen jaren. Deze hebben alle deelnemers van
afgelopen jaren ontvangen.

Ook voor de leden van Band Speciaal was het geen
gemakkelijk jaar. Deze enthousiaste deelnemers zijn dol
op de muziekles op maandagavond. Normaal gesproken
zijn ze steevast een halfuur te vroeg zodat ze aan andere
bezoekers van MSW kunnen vertellen hoe goed ze geoefend hebben afgelopen week. Het viel dan ook niet
mee om niet meer naar de muziekschool te kunnen
gaan. Muziekagoog Jan Koppes heeft de bandleden
online via Zoom elke week lesgegeven. Voor de tweede
lockdown hebben de bandleden zelfs nog een klein
kerstconcert voor publiek kunnen geven.

3.2 De Knoop
Een muziekagoog van Muziekschool Waterland verzorgt
wekelijks een hele ochtend muziekactiviteiten in “De
Knoop” (Prinsen-stichting). Wegens corona was dit
vanaf half maart 2020 niet meer mogelijk omdat alle
zorg-instellingen hun deuren gesloten hadden. Om een
mooi alternatief voor deze lessen te bieden heeft onze
muziekagoog voor deze uren 11 tuinconcerten op afstand gegeven bij de diverse zorginstellingen. Dit was
een geweldig alternatief in een tijd dat alle zorgbehoevenden in isolatie zaten.

Jaarverslag 2020

13

RATJETOE BIG BAND

HOME

THE CLASSICS
P3 STAY@HOME

NEW KICKERS KOREN
WORMER SPETTERS
BLOKFLUIT ENSEMBLE

SAMEN EN SPELEN

MSW

WATERLANDS JEUGDORKEST
Jeugdorkest in P3

4

ORKESTEN, ENSEMBLES EN KOREN

Dat onze kernwaarden Samen en Spelen moeilijk te verwezenlijken waren in coronatijd merkten

4.2 Koren

ook zeker onze orkesten, ensembles en koren. Hoewel digitale applicaties als Zoom, Teams en

Samen zingen heeft meermaals ter discussie gestaan
in deze periode. Zowel de Wormer Spetters als The
Classics hebben in 2020 minder gerepeteerd. Na zes
mooie jaren vol toewijding en enthousiasme nam
Fabiana Dammers afscheid van de Wormer Spetters.
Onder leiding van opvolgster Karen Langendonk zijn de
repetities na de zomervakantie hervat en heeft het koor
op prachtige wijze deelgenomen aan de Watermusic
kerstvideo in december. Voor de leerlingen van de New
Kickers maakte dirigente Lisa Rietveld tijdens de lockdown prachtige video’s met huiswerk en opdrachtjes.

Google Meet prima alternatieven zijn om te vergaderen, blijkt het samen musiceren niet mogelijk
door de tijdsvertraging die ontstaat. Toch hebben we ook hier naar wegen gezocht om onze
leerlingen betrokken te houden.
4.1 Orkesten en ensembles
Na een succesvol optreden van het Waterlands Jeugdorkest tijdens de nieuwjaarsreceptie in Monnickendam en een
fijn repetitieweekend volgden vanaf maart zoom-sessies met spelletjes, bingo en quizzen om de saamhorigheid niet
te verliezen. Ook hebben leerlingen meegespeeld met Stay@home, een compositie voor jeugdorkesten geschreven
door Albert Dam. Speciale dank is er voor P3, dat met regelmaat onderdak bood aan het orkest.
Ook bij Ratjetoe, het opleidingsorkest in Wormer, werd er binnen de beperkte mogelijkheden muziek gemaakt.
Zo waren er zoomlessen en mochten leerlingen tracks opnemen in een echte studio!
Voor de Big Band en de blokfluit-ensembles was het eveneens een lastige tijd. Aangezien veel leden binnen een
risico-groep vallen kon er niet worden gerepeteerd. Wel is er via digitale kanalen contact gehouden en verheugen
we ons erop in 2021 als compensatie een repetitie-weekend met opnames te organiseren.

Jaarverslag 2020
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CURSUSBUREAU

Muziekschool Waterland heeft een
levendig en fris cursusaanbod.
Voor jong en oud! MSW stelt zich ten
doel om voor elke doelgroep een
activiteit op te zetten waarbij de
muzikale ontwikkeling centraal staat.
Cursussen zoals:

“

We gaan altijd met heel veel plezier naar
de muziek op schoot les met de
lieve en enthousiaste juf Diana!
Ook nu in deze lastige tijd
doet ze het weer vol enthousiasme

● Eindelijk tijd voor piano/gitaar

“

5

(voor senioren)
● Muziek op Schoot
(voor peuters en jonge ouders)
blijven gewild in de regio en dat blijven
we dan ook aanbieden. Daarnaast is
afgelopen jaar een workshop “grunten”
georganiseerd. Een zangmethodiek
die onder een deel van de jongeren
populair is.

Muziek op schoot

Muziekoriëntatie

In samenspraak met de artistiek manager zorgt het
cursusbureau dat de cursussen op elkaar aansluiten, in
een doorlopende leerlijn. Zo kunnen peuters beginnen
bij Muziek op schoot. Daarna kunnen zij vanaf de leeftijd
van 4 jaar verschillende leerwegen op. Na een aantal
jaar is het kind oud genoeg om een instrument te kiezen
of aan te sluiten bij bijvoorbeeld het Waterlands
Jeugdorkest.
De cursus Muziekoriëntatie werd het hele seizoen gegeven. We zien dan ook kinderen vanuit de Muziek op
Schoot doorstromen naar deze cursus. We hebben
geleerd dat kinderen in deze fase zoekende zijn wat
betreft de keuze voor het instrument. Deze cursus biedt
kinderen de gelegenheid om, zoals de naam al doet
vermoeden, zich te kunnen oriënteren op diverse
instrumenten.

Doorlopende
leerlijn

Keuze voor instrument
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Bedrijfsvoering

Interne
Bedrijfsorganisatie

Werkgebied

1

Financiën

Bestuur

Visie en
Missie

Marketing en
Communicatie

2

3

4

5
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Huisvesting
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WERKGEBIED

Muziekschool Waterland is actief in Purmerend,
Waterland, Wormerland, Edam-Volendam en de
Beemster. Op verzoek van een aantal scholen is
Muziekschool Waterland ook werkzaam in de
gemeente Opmeer.
Muziekschool Waterland verzorgt instrumentale - en
algemene muzieklessen en workshops voor het gehele
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal
onderwijs in de regio. Om ervoor te zorgen dat iedereen
muziek kan maken stelt het instrumentenfonds van
Muziekschool Waterland instrumenten ter beschikking.
Daarnaast is er een uitgebreid cursusaanbod voor jong
en oud in de vrije tijd.

2

HOME

BESTUUR

Het bestuur van de Muziekschool Waterland kwam in
2020 slechts één keer fysiek bijeen en één keer digitaal.
Dit had te maken met de Covid-19 pandemie, die
bijeenkomsten onmogelijk maakten. In de fysieke
vergadering werden de jaarrekening 2019 en de
begroting 2021 besproken die vervolgens digitaal
werden vastgesteld. Tevens deed het management
verslag van de gang van zaken, zowel zakelijk als
artistiek.

Wat betreft de plannen om de muziekschool te
verplaatsen naar het gebouw P3 zijn er vorderingen.
Er zijn twee nieuwe architecten aangesteld en de
nieuwe tekeningen bieden de muziekschool een goed
perspectief.

Al enige tijd werd er gesproken over nieuwe leden van
het bestuur, enerzijds omdat er sinds vorig jaar een
vacature is en anderzijds om voorbereid te zijn op de
toekomst. Tijdens de digitale vergadering is besloten om
de heren P. Tange en H. Lebouille uit te nodigen tot het
bestuur.

Het bestuur bedankt zowel de directie als de
medewerkers op kantoor en de docenten voor hun
inzet in dit bijzondere en moeilijke jaar.
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Het bestuur heeft grote bewondering voor de wijze
waarop de Muziekschool Waterland is overgestapt op
digitaal onderwijs. Tal van filmpjes zijn er gemaakt.

Het bestuur van Muziekschool Waterland
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3

VISIE EN MISSIE

4

In al haar activiteiten, draagt Muziekschool Waterland
haar missie uit dat muziek toegankelijk dient te zijn voor
iedereen. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van
sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Ook
stimuleert muziekbeoefening de creativiteit en verbeeldingskracht. Daarom wil Muziekschool Waterland
kinderen, jongeren en ook volwassenen ertoe verleiden
zelf muziek te maken. Samen & Spelen zijn hierbij de
sleutelwoorden. Kwaliteit, professionaliteit en een
steeds vernieuwend aanbod staan hoog in het vaandel.
Daarnaast staat innovatie hoog op de agenda.
Vanuit deze visie heeft Muziekschool Waterland een
samenhangend pakket van activiteiten, projecten en
cursussen ontwikkeld op het gebied van muziekeducatie. Belangrijkste focus ligt op muziekeducatie
op de scholen. Alle lessen in het onderwijs maken deel
uit van doorlopende leerlijnen.

“

Jaarlijks maken zo’n

10.000

basisschoolkinderen
in de regio kennis met
muziekbeoefenen via MSW

MARKETING EN
COMMUNICATIE

HOME

Communicatie was in 2020 van groot belang, zowel
binnen de organisatie als naar buiten met leerlingen,
scholen stakeholders. De voornaamste focus was om
iedereen te betrekken bij de organisatie en het creëren
van de nieuwe lesvormen die onder druk van de
uitzonderlijke tijd ontstonden.

Sleutelwoorden MSW: Samen & Spelen
Muziekschool Waterland levert hiermee een belangrijke
bijdrage aan cultuurparticipatie van de inwoners en aan
de vitaliteit en kwaliteit van de muziekcultuur in de
regio.
Ook buitenschoolse lessen en activiteiten voor
volwassenen en speciale doelgroepen worden
gestimuleerd waarbij het beleid erop gericht is om
muziekeducatie betaalbaar en toegankelijk te maken.
Daarnaast wordt nauw samengewerkt en “geëxperimenteerd” met andere partijen in de muziekcultuur
(Muziekschool Collectief Waterland voor particuliere
muzieklessen, orkesten, koren en bands).
Voor nieuwe initiatieven wordt gekozen voor aansluiting
met gemeentelijke beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld
de bevordering van leefbaarheid) en de behoefte bij
speciale doelgroepen, zoals in de zorg.
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Muziekschool Waterland heeft op verschillende wijze
met betrokkenen gecommuniceerd. Direct via e-mail,
Google forms, nieuwsitems op de site en via social
media. Er zijn vele nieuwe Whatsapp groepen ontstaan
en binnen de kortste keren was iedereen bekend met
Zoom en Teams. Docenten hebben lange tijd tweemaal
per week online overlegd. In deze bijeenkomsten
hebben zij over de nieuwe vorm van werken: kennis
uitgewisseld, vaardigheden en ervaringen gedeeld.
Per september 2020 hebben we een nieuwe coördinator
marketing en communicatie aan ons team toegevoegd.
Zij is gestart met het opzetten van een digitale
nieuwsbrief om al onze doelgroepen en stakeholders zo
volledig mogelijk geïnformeerd te houden. Ook is er een
begin gemaakt met het aanscherpen van de positionering van Muziekschool Waterland. We zijn als gevolg
hiervan gestart met het verbeteren van onze website
hetgeen in 2021 verder vorm zal krijgen.

Nieuwe
website

2021
18

5

De centra voor de kunsten en muziekscholen in
Noord-Holland (verenigd in stichting Overleg Cultuurparticipatie en Kunsteducatie OCK) hebben hun contact
geïntensiveerd in 2020. In de wekelijkse Zoommeetings
en een Whatsapp groep was er ruimte voor informatieen kennisuitwisseling, tips en ruimte voor vragen.
Slechts een paar weken na het begin van de coronacrisis
is de website 24creatief.nl gelanceerd. Op deze website
hebben de betreffende organisaties de leukste workshopvideo’s op het gebied van muziek, dans, beeldende
kunst, fotografie, knutselen en theater geplaatst. Deze
site is voor iedereen gratis toegankelijk, voor jong en
oud.

INTERNE
BEDRIJFSORGANISATIE

HOME

Online instrumentale lessen

Innovatie & Ontwikkeling
In 2020 is er een enorme ontwikkeling doorgemaakt op
het gebied van digitaal aanbod. Tussen eind maart en
juli 2020 zijn er zo’n 500 lesvideo’s geüpload t.b.v. het
instrumentaal- en algemeen vormend onderwijs in de
scholen. Deze video’s bieden ook ondersteuning tijdens
live lessen en bij het oefenen thuis. Vanaf september
2020 zijn docenten van Muziekschool Waterland gestart
met het digitaliseren van lesmaterialen voor het
basisonderwijs zodat kinderen thuis via de site van
Muziekschool Waterland met lesmaterialen kunnen
oefenen.

Onderzoek/ evaluatie producten
Het aanbod van Muziekschool Waterland wordt
geëvalueerd door middel van een Survey. In het
onderwijs gebeurt dit aan het einde van de cyclus.
Zowel ouders en leerkrachten van de basisscholen, als
ook de docenten van Muziekschool Waterland worden
bevraagd. Bij de korte cursussen vindt de evaluatie
plaats na de laatste les, bij jaarcursussen aan het einde
van het schooljaar.

tussen
eind maart
Workshop: maak je eigen slagwerk shakers

en juli 2020 zijn

500

lesvideo’s
gemaakt
Online slagwerkles ‘Ode aan die Freude’
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MEDEWERKERS

De medewerkers van Muziekschool Waterland
hebben in 2020 veel veerkracht en creativiteit
laten zien. Er is intensief samengewerkt, in de
meeste gevallen online.
Een deel van de medewerkers is in dienst, een deel
werkt als zzp’er.
Verzuimpercentage was 5,3% in 2020. Dit is een stuk
hoger dan de 0,5% in 2019 en 1,8% in 2018. De stijging
is met name te wijten aan de coronamaatregelen van
de overheid, waarbij docenten met geringe klachten
niet konden werken.

Personeelsvergadering (PV)
Per 16 december 2014 heeft Muziekschool Waterland
een Personeels Vergadering (PV). Het personeel wordt
geïnformeerd over de stand van zaken van de organisatie tijdens de medewerkersvergadering en via
personeelsmemo’s. De vergaderingen hebben in 2020
plaatsgevonden op 30 januari en 20 augustus 2020.
In elk geval komen jaarlijks aan de orde de
onderwerpen:

Nieuwe cao
Met ingang van 1 januari 2020 is de
Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Voor
ambtenaren geldt per die datum de (privaatrechtelijke) cao Gemeenten, hiermee komt cao CARUWO te vervallen. Medewerkers van Muziekschool
Waterland zijn geen ambtenaar: het volgen van de cao
Gemeenten is daarmee geen optie. Met de invoering
van de cao Gemeenten wordt de oude rechtspositie
van Muziekschool Waterland, de CAR-UWO niet meer
onderhouden. Dat betekent dat (op termijn) salarisschalen niet meer worden geïndexeerd en regelgeving
niet meer wordt geactualiseerd. Een overstap naar de
cao Kunsteducatie is met het wegvallen van de CARUWO daarmee, naast de beste optie, ook noodzaak
geworden.
Medewerkers zijn meerdere malen geïnformeerd over
de te verwachten consequenties van deze overgang.
Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden vraagt om een

nadeel ondervinden van de overstap. Om te kunnen

● marktontwikkelingen
● concurrentiepositie
● ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten

De medewerkers in het ‘veld’, onze kerndocenten
genaamd zijn heel belangrijk. Zij hebben een
signaleringsfunctie en zorgen voor een belangrijk deel
de communicatie tussen bedrijfsbureau en de 63
scholen waar we werkzaam zijn. Ook zijn zij
teamaanvoerder van de teams die in de scholen
instrumentale muzieklessen geven. Het is van belang
dat zij zich voortdurend blijven ontwikkelen door
scholing, kennisuitwisseling in een goede werksfeer.
Ook is het belangrijk dat zij zich gesteund voelen door
de bedrijfsorganisatie.
Het aantal docenten in vaste dienst was begin 2020
4,9 fte; aan het einde van 2020 was dit 4,6 fte. Onze
docente Hannie Broggel is per 1 februari na een
dienstverband van 47 jaar met pensioen gegaan. Zij
blijft nog wel voor een paar uur per week betrokken
als dirigente van een aantal fluitensembles.
Ons team kent docenten die instrumentale muzieklessen geven en docenten die algemene muzikale
vormingslessen geven.

zorgvuldig proces. Uitgangspunt is, dat medewerkers
profijt gaan krijgen van een passende cao maar geen

● beleidszaken

Docenten

beoordelen wat de verschillen zijn tussen de oude en
de nieuwe situatie leggen we deze naast elkaar.
Verschillen die direct van invloed zijn op de primaire

Bij het interne scholingsaanbod voor onze docenten
heeft in 2020 met name de nadruk gelegen op
ontwikkeling van pedagogische en didactische
vaardigheden. Ook online hebben we na maart 2020
de scholingsactiviteiten voortgezet.

arbeidsvoorwaarden lossen we op in een overstapregeling. Deze krijgen de medewerkers begin 2021
aangeboden.
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MSW heeft de zzp’ers in de lockdowns bijna 100% kunnen inzetten
Zelfstandigen

Stagiaires

Muziekschool Waterland werkt met zo’n 40 docenten
die zelfstandig ondernemer zijn. Deze ondernemers
worden ingezet in het onderwijs, ensembles, koren,
cursussen, Watermusic en in De Popfabriek.
Muziekschool Waterland heeft in 2020 deze
ondernemers naast de reguliere lessen ook ingezet voor
vervangende online muzieklessen. Muziekschool
Waterland ziet ‘goed opdrachtgeverschap’ als een
maatschappelijke plicht en heeft gedurende de
lockdowns de zzp’ers bijna 100% aan het werk kunnen
houden met vervangende werkzaamheden zoals het
geven van zoomlessen, het maken van lesvideo’s etc.
Continuïteit is belangrijk: zowel voor de zzp‘ers als voor
de kwaliteit van ons lesaanbod. Veel zelfstandige
ondernemers hebben een inkomen als muzikant naast
hun lessen in het onderwijs. Deze inkomsten vielen weg.

Muziekschool Waterland is een erkend leerbedrijf en
heeft in 2020 vier stagiaires een plaats mogen bieden
om te leren binnen de organisatie. Vanzelfsprekend
heeft dit in 2020 enig aanpassingsvermogen gevergd
zowel van de stagiaires als de begeleiders.
Muziekschool Waterland werkt samen met:

Niet onderwijzend personeel
Het niet onderwijzend personeel in vaste dienst bedroeg
in 2020 3,35 fte:

● Het Media College (MBO) –stagiaires grafische
vormgeving
● Conservatorium (HBO) – ondersteuning bij
Watermusic

Vrijwilligers
We hebben onze vrijwilligers gemist in 2020 en zij
hebben de muziekschool gemist. De meeste activiteiten
zijn zoals optredens en evenementen zijn komen te
vervallen in 2020. De betrokkenheid en praktische
ondersteuning van vrijwilligers is voor de muziekschool
van groot belang.

1,0

Totaal
0,89
fte

0,8

0,6

0,4

0,68
fte

0,67
fte

0,56
fte

3,43 fte

0,63
fte

1 directeur (eindverantwoordelijk) 0.68 fte
1 artistiek manager 0,67 fte

7

HUISVESTING

HOME

Muziekschool Waterland is met name te vinden in de
wijken van de gemeenten. Docenten geven les in de
scholen (basis en voortgezet onderwijs). Veel muzieklessen in de vrije tijd worden na schooltijd in de schoolgebouwen gegeven. Denk hierbij aan de schoolkoren,
naschoolse instrumentale lessen, bandcoaching etc.
Het hoofdgebouw van Muziekschool Waterland is
gevestigd aan de Geulenstraat 62 te Purmerend. Zij
deelt het pand met de dagopvang van Odion.
Muziekschool Waterland verzorgt het beheer van het
pand namens de twee partijen. Vanaf maart is er een
coronaprotocol opgesteld met gedragsregels voor
bezoekers van het pand. Het gebouw is ingericht met
looproutes, desinfectiemogelijkheden en zichtbare
instructies. Ook heeft de gemeente Purmerend
ventilatiemogelijkheden en het ventilatiesysteem
gecheckt en de hiervoor de nodige aanpassingen
toegepast.
Gemeente Purmerend heeft in 2020 een werkgroep
samengesteld met architecten, het poppodium en de
muziekschool. Deze werkgroep heeft meegedacht aan
een ontwerp van een integraal muziekcentrum in het
huidige P3. Muziekschool Waterland krijgt een volwaardige plaats binnen dat ontwerp. Alle partijen
hebben deze samenwerking als positief ervaren en er
ligt een mooi ontwerp. In 2021 zal het plan en de
bijbehorende financiën voorgelegd worden aan de
gemeenteraad Purmerend.

1 medewerker boekhouding en administratie 0,56 fte
1 medewerker beheer en logistiek 0,89 fte

0,2

0,0

1 medewerker scholen en leerlingenadministratie 0,63 fte
Aantal fte niet onderwijzend personeel 2020
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Begin 2020 heeft
Muziekschool Waterland
haar ICT-structuur
opgewaardeerd.
In februari zijn we
overgegaan naar het
werken in de Cloud. Dit betekent dat
applicaties en bestanden online
bereikbaar zijn. Dit geeft de docenten en
werknemers de mogelijkheid om op
andere locaties werkzaamheden te
verrichten. Deze transitie betekende
onverwacht een zegen. Direct na de
eerste lockdown konden we

HOME

FINANCIËN

Ondanks de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis is het financiële resultaat
van Muziekschool Waterland (MSW) positief in 2020. Al vòòr de opgelegde overheidsbeperkingen
heeft MSW proactief gehandeld en nagedacht over alternatief aanbod. De steun van de vijf
subsidiërende gemeenten hierin was onmisbaar. Zij hebben zich kunnen vinden in het bieden van
alternatieve lesvormen tijdens de twee lockdowns en hebben aangegeven dit jaar niet lager te
beschikken. Hiermee kon MSW de continuïteit van muziekeducatie waarborgen en tevens goed
opdrachtgeverschap tonen naar de ingehuurde zzp-docenten.
Muziekschool Waterland sluit 2020 af met een positief resultaat van € 21.391, - dat MSW als volgt zal bestemmen:
● Aan de huisvesting wordt € 7.500, - toegevoegd t.b.v. de komende verhuizing.
● De bestemmingsreserve noodmaatregelen Covid-19 wordt aangevuld met € 439, - om het bedrag af te ronden naar
€ 10.000, -. Deze bestemming zal in 2021 noodzakelijk zijn om de schade door de maatregelen rond Covid-19 op te
vangen, daarom blijft de bestemming uit 2019 ongewijzigd.
● Het restant van € 13.452, - bestemt MSW voor een groot evenement. In schooljaar 2020-2021 bestaat MSW 60 jaar;
in 2021 geven we 10 jaar les in de scholen; wij zijn door ‘Meer muziek in de klas’ genomineerd voor een bokaal omdat
we landelijk een voorbeeld zijn met het geven van muzieklessen in álle 63 basisscholen in de regio.

door deze transitie feilloos schakelen
naar thuiswerken.

Door
‘Meer muziek
in de klas’

Instrumentarium
Muziekschool Waterland maakt gebruik van zo’n 2.400
instrumenten uit het Klankbordfonds, waarvan het
overgrote deel gebruikt wordt door kinderen in de
basisscholen. Kinderen in de scholen mogen gedurende
de periode dat ze instrumentaal les hebben de
instrumenten kosteloos lenen.

genomineerd
voor bokaal

2.400
instrumenten
uit het klankbordfonds
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Betrokkenen

Samenwerkingspartners

Medewerkers
en vrijwilligers

1

2
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Subsidiegevers

SAMENWERKINGSPARTNERS 2020
Theater De Purmaryn

Stichting Bim Bam

Theater de Verbeelding

Stichting Klassiek rondom de Klas

Vereniging Historisch Purmerend

Techsoup

Gemeente Purmerend

Zorg

Waterlandse Uitdaging

Gemeente Waterland

Breidablick

Gemeente Wormerland

Clup Welzijn

Voortgezet Onderwijs

Cultuur

Dagopvang Odion

Clusius College Purmerend

Prinsenstichting

Da Vinci College Purmerend

Conservatorium van Amsterdam

Onderwijs

Don Bosco College Volendam

Cultuurhuis Wherelant

Bredeschool Waterland KANS

Jan van Egmond College Purmerend

De Rijdende Popschool Groningen

Bredeschool Wormerland

Diverse lokale koren en orkesten

CPOW en OPSO SPOOR, SKOV, AGORA

Docenten collectief Muziekles Waterland (MLW)

Naschoolse opvang

sg Nelson Mandela Purmerend

Filmhuis Purmerend

Scholen basisonderwijs in Beemster, EdamVolendam, Purmerend, Waterland, Wormerland,
Zeevang

Beemster

Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam

Jeugdorkest Ratatouille
Koninklijk Concertgebouworkest
Kunst- en Cultuurplatform Edam-Volendam
Landelijke culturele instellingen, LKCA,
Cultuurconnectie
NKT
OCK (overleg Noord-Hollandse Centra voor de
Kunsten)
Openbare Bibliotheek Waterland
Plein C, Alkmaar

HOME

Willem en Wilhelmina Bouwesfonds

Scholen voortgezet onderwijs, Purmerend,
Edam-Volendam

Diversen
Diverse dependances en locaties
Diverse media
Media College Amsterdam
Roc Amsterdam
Rotary Purmerend

Poortersfeesten

Sponsors, fondsen

Poppodium P3

Diverse instrumentdonaties van particulieren

Purmerends Museum

Els Broers Fotograaf

Reuring

Fonds MOZW

Stichting Klankbordfonds

Google Nonprofit, Adwords

Jaarverslag 2020

sg Gaudi Purmerend
sg Gerrit Rietveld Purmerend

Primair Onderwijs
De Blauwe Morgenster
De Bloeiende Perelaar
Lourdes
Purmerend
Het Baken
De Boemerang
´t Carrousel
De Delta
Willem Eggert
Kawama
De Klimop
De Koempoelan
De Marimba
Montessori Purmerend
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Primair Onderwijs (vervolg)

SAMENWERKINGSPARTNERS 2020
De Springplank
Vincentius

React
ies
schol
en

HOME

s
Reactie
en
docent

Purmerend (vervolg)

De Nieuwe School Edam

De Nieuwe Wereld

De Piramide

Oeboentoe

De Trimaran

Het Parelhof

Prinses Beatrix

‘t Pierement

Mr. Haye

‘t Prisma

De Koningsspil

De Ranonkel

Middelie

De Toermalijn

‘t Tilletje

Het Trifolium

Prinses Beatrix

De Vlieger

Waterland

Waterlandschool

De Binnendijk

De Weidevogels

De Blauwe Ster

De Wheermolen

De Fuut

Speciaal onderwijs:

De Gouwzee

Frijling, Bets

De Havenrakkers

M.L. King

De Overhaal

Plankier

H.N. van Randwijkschool

Alexander Roozendaal

De Rietlanden

Tangram

St. Sebastianus

Edam-Volendam

De Verwondering

De Blokwhere

Wormerland

St. Jozef

De Eendragt

Beste docenten van de

J.F. Kennedy Volendam

De Eigen Wijs

muziekschool,

‘t Kofschip

De Harpoen

Bedankt voor alle leuke filmpjes!

St. Nicolaas

Weremere

St. Petrus

OBS Wijdewormer

De Spinmolen

Wormer Wieken

Wat ontzettend leuk en
goed van jullie!
Wij kijken uit naar de filmpjes en
zullen ze met veel plezier delen met
onze leerlingen!

Hartelijk dank voor jullie bericht!
Wat fijn dat jullie in deze
bijzonder bizarre tijd nog steeds
met ons meedenken en dat wij nog

Jaarverslag 2020

steeds op jullie kunnen rekenen
in deze gekke tijd.
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Stichtingsbestuur

Docenten instrumentaal

Suzanne Leegwater

De heer F. Habold, Voorzitter

Binnenschoolse en naschoolse lessen

Susan Meertens

De heer J.L. Ket, Vice-voorzitter

Afke Borst, Piano / Keyboard

Joep van der Oord

De heer W. Opmeer, Penningmeester

Panc Daalder, Slagwerk

Sander, Prins

Mevrouw C. Asselbergs-Crol, Secretaris

Oliver Emmitt, Trombone

Dieke Verrijk

De heer R. Sampimon, Lid

Maria Sofia Espiga, Altviool

Diana Veldkamp

Comité van Ondersteuning

Bruno Fernandes, Trompet

Sven de Vries

Carel Kraayenhof

Leon Gouda, Slagwerk

Frank Groothof

Sander Hamstra, Gitaar

Docenten koren

Candy Dulfer

Claudia Hansen, Slagwerk

Hester Hentzepeter, Koordocent

Maarten Heijmans

Marianne Hoogenboom, Blokfluit

Karen Langedonk, Koordocent

Bedrijfsbureau

Alberto Klein Goldewijk, Piano / keyboard

Patrice van Opstal, Dirigent

Esther Dam, Directeur

Tim van Malssen, Gitaar

Jos Markus, Pianist

Michael Hesselink, Artistiek Manager

Anton Michel, Trompet / Hoorn

Lisa Rietveld, Koordocent

HOME

Fabiana Dammers, Koordocent

Anja Pelt-Lei, Dwarsfluit
Gerlieke Aartsen, Coördinatie Impuls Muziek

Remmert Tromp, Saxofoon / klarinet

Jona van Breemen, Coördinatie Marketing & PR

Claudia Valenzuela, Viool

Marlie Durge, Medewerker Scholen + administratie

Sebastian van den Bergh, Cello

Timo Groot, Medewerker Beheer

Saskia van der Hall, Dwarsfluit

Marion Jonk, Coördinatie CmK

Esther van der Ploeg, Hobo

Maartje Mostart, Coördinatie Pop en VO

Eduard van Regteren Altena, Cello

Marianne Riem, Coördinatie Marketing & PR

Dieke Verrijk, Dwarsfluit / trompet

Sylvia Tolboom, Medewerker Financieel

Peter Vinken, Viool / orkest

Stagiaires

Fraukje Weishaupt, Klarinet/keyboard

Ruben Duarte, Conservatorium van Amsterdam

Docenten CmK/AMV/ Cursussen

Tiago Baeza, Conservatorium van Amsterdam

Stijn Aartsen

Jackie Paternot, Media College – Vormgeving

Titia Bloemhof

Cheyenne Verroen, Media College – Vormgeving

Afke Borst
Natasja Groot

Jaarverslag 2020
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Docenten ensembles

Docenten Speciaal

Theun Koster

Hannie Broggel, Blokfluit

Zij geven les aan leerlingen met een verstandelijke
beperking of zwakbegaafdheid

Ofra Langius

Minke Huisenga

Anjette Marcus

Jan Koppes

Marleen Nauta

Marlon Lok Hin

Jef van Niel

Anton Michel

Rob van Os

Mirjam Michael

André Peereboom

Sven de Vries

Peter Paul Strikwerda

Annet Kester

Robin Thorborg

Max Kocken

Manon Thorborg

Vaste vrijwilligers in 2020

Debora van Twisk

Peter Altink

Quirine Veerman

Jaron Berends

Meylin Veerman

Debbie van Duijn

Paul Visser

Docenten voortgezet onderwijs /
De Popfabriek

Tom Gaasbeek

Hanna Visser

Eeke Glebeek

Ed Wakker

Tim Brink

Aart Heere

Wieteke Weenink

Jasper Kramer

Marchel Hoek

Rob Westerveld

Lisa Rietveld

Jolanda Huijs

Laurens Tol

Reint Jonker

Sven de Vries

Janneke Koehoorn

Martine Belder, Blokfluit
Michael Hesselink, Watermusic
Bart Tuinman, Big Band + Ratjetoe
Peter Vinken, Jeugdorkest
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Cijfers &
Producten

HOME

Uitvoeringen en
evenementen
2020

1

Overzicht
cursusaanbod
2020

Fiancieeloverzicht
2020

3

2
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UITVOERING EN EVENEMENTEN 2020

HOME

Hieronder volgt een overzicht van alle activiteiten en uitvoeringen waar leerlingen en docenten van
Muziekschool Waterland in 2020 bij zijn betrokken.
DATUM

UITVOERING, LOCATIE

BEZOEKERS (BIJ BENADERING)

New Kickers
oktober

Uitvoering videoclip met cover van Di-rect

Koor The Classics
13 februari

Repetitie samen met PGK (Purmerend Gemengd Koor)

28 februari

Repetitie samen met PGK (Purmerend Gemengd Koor)

17 december

Kerst videoclip Watermusic

Waterland Jeugdorkest
6 januari

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Waterland

11-12 januari

Repetitieweekend in de muziekschool

lockdown

Thuis: Componist Albert Dam schreef speciaal voor alle
jeugdorkesten de compositie Stay@home

Ratjetoe
Diverse onlineactiviteiten
Popfabriek on the Road
9 februari

POTR Marken en Monnickendam ‘Eindoptreden’ blok 1.
Locatie: ‘t Wapen Ilpendam

± 75 bezoekers en deelnemers

19 februari

POTR Wormer workshopdag. Locatie: SCWO. Digital Music,
Popzang en bandcoaching. Brainstormsessie met Gerhard
Heusinkveld

± 10 deelnemers en docenten

5 juli

POTR Marken ‘Picknick Concert’ blok 2.
Locatie: ‘t Trefpunt (Buiten op afstand!)

± 50 bezoekers en deelnemers

8 september

POTR Ilpendam/Zuiderwoude Wervingsdag.
Locatie: De Overhaal, H M van Randwijk en St. Sebastianus

± 100 leerlingen en 2 docenten

10 september

POTR Wormer/Jisp Wervingsdag in de scholen. Locatie:
De Eendragt, Wormer Wieken en Harpoen

± 175 leerlingen en docenten

11 september

POTR Monnickendam Wervingsdag in de scholen.
Locatie: De Binnendijk en De Blauwe Ster

± 100 leerlingen en 2 docenten

Jaarverslag 2020
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DATUM

UITVOERING EN EVENEMENTEN 2020

UITVOERING, LOCATIE

BEZOEKERS (BIJ BENADERING)

Band Speciaal – Spetterend optreden van de band voor
mensen met een verstandelijke beperking

25
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Speciaal
14 december

Woonlocaties mensen met een verstandelijke beperking
Tuinconcerten:
23 april

Carpate 1

6

23 april

Torenplein 5 Wormer

5

23 april

Cairo 65

10

3 mei

Merengue 16

9

3 mei

Loirestraat 5

10

7 mei

Vrouwe Zandstraat 53

6

7 mei

Waterlandlaan

10

3 juni

Milungastraat 13

7

3 juni

Carmar Volendam

12

3 juni

Seevancksweg 94 Oosthuizen

20

7 juni

Loirestraat 5

10

8 juli

Zomer videoclip Watermusic (in samenwerking met Wijkkoren),
Merengue del primer dedo - hoor je het orkest al
Locatie: online
(Ter vervanging van het Zomerconcert)

± 75 leerlingen en docenten

31 aug - 10 sep

Wervingsdagen Watermusic
Locatie: Carrousel, Klim-Op, Prisma en Wheermolen

32 klassen van groep 3, 4 en 6
Groep 5 via ILOS

17 december

Kerst videoclip Watermusic (in samenwerking met Wijkkoren,
Wormer Spetters, Kinderkoor Wormer en Classics).
Locatie: online

± 115 leerlingen en docenten

Watermusic
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OVERZICHT CURSUSAANBOD 2020

HOME

tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven

Muzieklessen
kinderen
ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL

NASCHOOLS IN SCHOOL

BUITENSCHOOLS

Instrumentale lessen Primair Onderwijs binnenschools onder schooltijd

Naschools in scholen (4-12 jaar)

Voor de kleintjes (1-4 jaar)

Blokfluit

Wijkkoor naschools Purmer-Noord

Muziek op schoot (diverse locaties)

Cello

Wijkkoor naschools Purmer-Zuid

Sint workshop Muziek op Schoot

Dwarsfluit

Wijkkoor naschools Weidevenne-Noord

Workshop muziek voor kinderdagverblijf

Gitaar

Wijkkoor naschools Weidevenne-Zuid

Naschools buitenschools (4-12 jaar)

Hobo

Wijkkoor naschools Purmerend Centrum

Cursus Muziekoriëntatie A (4 - 6 jaar)

Hoorn

Wijkkoor Wormer

Cursus Muziekoriëntatie B (6 - 8 jaar)

Keyboard

Popfabriek on the Road Broek in Waterland

Cursus Popfabriek - Junior

Klarinet

Popfabriek on the Road Ilpendam

Koren

Saxofoon

Popfabriek on the Road Jisp

Kinderkoor Waterland New Kickers

Slagwerk

Popfabriek on the Road Marken

Kinderkoor Wormer Spetters

Trompet

Popfabriek on the Road Monnickendam

Ensembles

Ukelele

Popfabriek on the Road Wormer

Waterland Jeugdorkest

Viool

Popfabriek on the Road Zuiderwoude

Ratjetoe (beginnersgroep bij jeugdorkest Ratatouille)

Overige muzieklessen Primair Onderwijs

Naschools in scholen (4-12 jaar) via Brede Scholen

Aanbod i.s.m. Clup/Wherelant

Workshops tijdens themaweken of feestdagen op school Instrumentenmix / PO onderbouw

Muziekworkshops tijdens Pret in Purmerend - zomervakantie

Extra lessen Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Muziekavontuur / PO onderbouw

Via Brede School

Algemeen Muzikale Vorming (AMV)

Sprookjesmuziek / PO onderbouw

Muziekactiviteiten tijdens buitenspeeldag Wormer

Lessen Impuls Muziekonderwijs

Cursus Keyboard/ PO middenbouw
Musical / PO middenbouw
Songfestival / PO middenbouw
Cursus Voice Coaching / PO midden- en bovenbouw
Cursus DJ / PO bovenbouw
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OVERZICHT CURSUSAANBOD 2020

HOME

tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven

ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL

NASCHOOLS IN SCHOOL

BUITENSCHOOLS

Naschools in scholen (4-12 jaar) in Purmerend: Watermusic
Watermusic kleuterkoor
Watermusic instrumentale lessen (viool, altviool, cello, dwarsfluit,
hobo, klarinet, slagwerk)
Watermusic groepsrepetities instrumentaal
Watermusic koorrepetities
Watermusic orkestrepetities
Naschools vervolgaanbod instrumentaal, binnenschools
(6-12 jaar): op meerdere scholen, in alle gemeentes aangeboden (-Beemster, -EdamVolendam)
Blokfluit
Cello
Dwarsfluit
Gitaar
Harp
Hobo
Hoorn
Keyboard
Klarinet
Saxofoon
Trompet
Viool
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Muzieklessen
jongeren

OVERZICHT CURSUSAANBOD 2020

HOME

tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven

ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL

NASCHOOLS IN SCHOOL

BUITENSCHOOLS

Aanbod algemeen

Popfabriek on the Road Broek in Waterland

Jongeren buitenschools

Bandworkshops Kennismaking

Popfabriek on the Road Ilpendam

Popfabriek - Popstart - P3

Workshops Percussion Kennismaking

Popfabriek on the Road Jisp

Popfabriek - Rising Star - P3

Guitar Orchestra Kennismaking

Popfabriek on the Road Marken

Popworkshops Wormer

Workshops Zang Kennismaking

Popfabriek on the Road Monnickendam

Coaching Muziekcafé - P3

Digital Composing Kennismaking

Popfabriek on the Road Wormer

Introductieworkshops De Popfabriek - P3

Rapworkshop Kennismaking

Popfabriek on the Road Zuiderwoude

Popfabriek Bandcoaching

Musicalworkshop Kennismaking

Popfabriek Digital Music

Bandworkshops Intensief

Popfabriek Popzang

Songwriting Intensief

Koren

Digital Composing Intensief

Jeugdkoor Wormer Select

MusicalProductie Intensief

Jeugdkoor The Classics

Project D-sign (workshops band, slagwerk, zang, rondleiding poppodium)

Koorworkshops The Classics

Aanbod op maat

The Classics deelname Korenweekend Neerpelt

Songwriting muziekproject, Don Bosco College

Orkesten

Bandworkshops, Don Bosco College

Waterland Jeugdorkest

Popworkshops bandcoaching, Don Bosco College
Muziekproject CKV week, Clusius College Purmerend

Waterland Jeugdorkest deelname Orkestenweekend
Overasselt

Dimi Bandcoaching, PSG Da Vinci College

Waterland Bigband

DiMi Digital Music, PSG Da Vinci College
Muziekworkshops Activiteitenweek, PSG Nelson Mandela
Bandworkshops Activiteitenweek, PSG Nelson Mandela
Muziekworkshops, PSG Antoni Gaudi
Verrijkingslessen Hiphop tracks bouwen (2e ronde), Bernard Nieuwentijt College
Verrijkingslessen Hiphop track bouwen (PotR), Bernard Nieuwentijt College
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Muzieklessen
speciale
doelgroepen

OVERZICHT CURSUSAANBOD 2020

HOME

tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven

ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL

VIA ANDERE AANBIEDERS

Basisscholen voor Speciaal Onderwijs, binnenschools

Jongeren en volwassenen met verstandelijke
beperking

BUITENSCHOOLS
Jongeren en volwassenen met verstandelijke
beperking

Blokfluit

Bandfabriek speciaal

Dwarsfluit

Musical Speciaal

Gitaar

Muziekactiviteiten De Prinsenstichting / De Knoop

Harp

Tuinconcerten op zorglocaties

Keyboard
Klein slagwerk
Melodica
Trompet
Ukelele
Viool

kinderen
jongeren
volwassenen
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OVERZICHT CURSUSAANBOD 2020

HOME

tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven

Muzieklessen
volwassenen
ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL
Leerkrachten

NASCHOOLS IN SCHOOL
Gitaarbegeleiding voor leerkrachten

BUITENSCHOOLS
Worshops en Cursussen voor beginners en
gevorderden

Deskundigheidsbevordering leerkrachten CmK

Tijd voor een Band

Deskundigheidsbevordering leerkrachten Impuls

Tijd voor Piano

Workshops voor leerkrachten basisschool (Impuls):

Tijd voor Gitaar

Werken met muziekinstrumenten en boomwhackers

Ensembles

Werken met 123 Zing

Blokfluitensemble Moyen Age

Muzikale concentratieoefeningen

Blokfuitensemble Andrea Gabrieli

Rapteksten en nieuwe teksten bij een bestaande melodie maken

Blokfuitensemble Giovanni Gabrieli

Improviseren met kinderen

Blokfluitensemble Banchieri

Het aanleren van een lied en repertoire bij een thema

Blokfluitsamenspel Orlando Gibbons

Werken met schoolinstrumenten

Waterland Bigband

Luistervaardigheidsoefeningen
Muzikale concentratieoefeningen
Improviseren met kinderen
Muziek vakoverstijgend gebruiken
Workshop Soundtrap
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FINANCIEELOVERZICHT 2020

HOME

Inkomsten
Subsidies

€ 862.539,00

Cultuureducatie met kwaliteit (Fonds voor Cultuurparticipatie)

€ 22.985,00

Combinatiefuncties

€ 26.573,00

Onderwijs

€ 21.851,00

Lesgelden leerlingen

€ 44.550,00

Activiteiten

€ 8.321,00

Impuls muziekonderwijs

€ 170.560,00

Sponsorgelden en giften

€ 6.650,00

Diverse opbrengsten

€ 28.129,00
€ 1.192.158,00

Uitgaven
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

€ 1.017.405,00
€ 152.558,00
€ 1.169.963,00

Totaal
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve jubileum
Bestemmingsreserve noodmaatregelen (Covid-19)

€ 22.195,00
- € 804,00
€ 21.391,00
€ 7.500,00
€ 13.452,00
€ 439,00
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