
Jaarverslag 

2021



2Jaarverslag 2021

Voorwoord

Muziekschool Waterland vindt het belangrijk 
dat ieder kind zich muzikaal kan ontwikkelen 
omdat wij geloven dat muziek een belang-
rijke bijdrage levert aan het leven. Het is een 
voedingsbodem voor verbeeldingskracht en 
creativiteit en heeft een positief effect op
het brein. Het is daarom onze missie om 
kwalitatief muziekonderwijs te verzorgen 
voor ieder kind in de regio, ongeacht zijn of 
haar achtergrond. Om dat te bereiken werkt 
Muziekschool Waterland nauw samen met 
gemeentes, scholen, culturele instellingen, 
welzijnsinstellingen, fondsen en vakoplei-
dingen.

Wij streven onze missie na door ons met een groot 
team van gepassioneerde docenten, coördinatoren, 
vrijwilligers, medewerkers, samenwerkingspartners 
te richten op dit doel. 

Jaarlijks bereikt Muziekschool Waterland dan ook zo’n 
10.000 leerlingen in de regio.

We hebben iets te vieren
In haar 60-jarig bestaan heeft Muziekschool Waterland 
gebouwd aan een stevig fundament in de regio. Zij is 
zich blijven ontwikkelen en heeft meebewogen naar 
hetgeen passend en nodig was in de omgeving. 

Zo is MSW inmiddels ook al 10-jaar werkzaam in de 
basisscholen en het voortgezet onderwijs. We willen 
deze mijlpalen in 2022 vieren samen met alle betrok-
kenen.  Dit doen we door het organiseren van inspi-
ratiesessies in de gemeente Purmerend, Edam-
Volendam, Waterland, Wormerland en Beemster en 
het organiseren van een groot slotconcert onder de 
titel Muziek maakt het verschil! We hopen van harte 
dat u dit feestje met ons komt vieren!

Esther Dam, Directeur
Michael Hesselink, Artistiek Manager

-- 

maandag 9 mei
 19.30 uur

Theater de Purmaryn
Hartelijke groet,

Esther Dam, DirecteurMichael Hesselink, Artistiek Manager

Hierbij nodigen we je van harte uit!

PERSOONLIJKE UITNODIGING

Programma
Muziek van Carel Kraayenhof, beroemd bandeonist én inspirerende lezing van Mark Mieras, wetenschapsjournalist.

Wil je hier bij zijn? Meld je dan nu aan om zeker te zijn van een plek.

Al 60 jaar inspireert Muziekschool Waterland vele duizenden leerlingen in de regio. Tegelijkertijd geven we 10 jaar les in alle basis-scholen in de regio. Dit feest willen we samen met jullie vieren! We zijn gemeenten, school-besturen dankbaar voor het belang dat zij hechten aan muziekeducatie voor ieder kind. In alle gemeentes van onze regio organiseren we daarom inspiratiesessies, waarbij Mark Mieras, wetenschapsjournalist en onze muzikanten het belang van muziekeducatie duiden en laten ervaren. 

Muziek 
maakt het 
verschil! 

60
jaar

WaTeRLaND

JA, ik
ben erbij

9 mei!
MELD JE HIER AAN 

Blij en sociaal
Wat leert het onderzoek ons? Allereerst dat muziek belangrijk is voor het leven: 
muziek maakt mensen blij, ontspannen, sociaal verbonden en ook gezonder:

 volwassenen die naar concerten gaan, hoeven minder vaak naar de dokter en zijn minder 
vaak bang of depressief. Daarom is het belangrijk dat leerlingen serieus kennismaken met 

muziek. Een positieve ervaring op school kan een leven lang doorwerken.
Mark Mieras Wetenschapsjournalist

“
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Inhoudelijk
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1.1   Muziekles op de basisscholen
Veel 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. 
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 muziekbeoefening. 

   ONDERWIJS1

Het lespakket bestaat uit: 

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

●   Homogene groepslessen van een 
      gespecialiseerde vakspecialist 
      (bijvoorbeeld een gitaardocent, of 
      klarinetdocent). 

●   Heterogene groepslessen. Naast 
      vaardigheden op het eigen instrument
      stimuleren we in heterogene lessen

De inhoud van de leer- en lesplannen is 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.

      ook het samenwerken, het leren 
      luisteren naar elkaar.

●   Uitvoeringen voor publiek. Zowel 
      tussentijds (bijvoorbeeld rond de 
      kerst), als ook het slotconcert aan 
      het einde van de lesperiode.

●   Evaluatie met leerlingen en 
      leerkrachten.

●   De mogelijkheid om door te stromen 
      naar naschoolse muzieklessen.

17 tot 40
lesweken
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Nederland start ook 2021 in lockdown. Tijdens 
deze lockdown gelden de volgende uitgangs- 
principes:

●   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.
●   We doen er alles aan om (zelfstandige) 
      docenten ook in deze tijd kansen te bieden 
      te werken.

Voor veel collega’s in het culturele veld is de 
coronaperiode niet makkelijk. Concerten 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. 

Naast naschoolse zoomlessen waarbij ieder kind 
kon instromen maakten we wekelijks lesvideo’s 
die thuis of op school bekeken konden worden. 

Nederland gaat opnieuw in lockdown. Dankzij de inspanningen 
uit de vorige lockdowns kon Muziekschool Waterland snel 
schakelen. Belangrijke uitgangspunten zijn:

●   Aanbod op maat per school met diverse scenario’s -
      zoomlessen op vaste tijden en video’s voor leerlingen
●   Extra aandacht voor welzijn docenten - inzet docenten 
      op talentgebieden
      Waar we tijdens de eerste lockdowns ons primair hebben 
      gericht op de wensen van scholen hebben we gemerkt dat 
      het belangrijk is ook het welzijn van onze docenten in de 
      gaten te houden tijdens deze complexe periode. We hebben 
      nadrukkelijker dan tijdens de vorige lockdowns geïnventari-
      seerd waar talenten en wensen van docenten lagen en hier 
      ons alternatief aanbod op aangepast. Zo hebben we ver-
      schillende werkgroepen met uiteenlopende onderwerpen 
      in het leven geroepen, waarbij docenten zich konden aan-
      sluiten. Er is nieuw repertoire ontstaan, met bijbehorende 
      lesplannen. Ook hadden docenten op hetzelfde instrument 
      veel onderling overleg. Wekelijks zijn er op maandag en 
      donderdag meetings met het managementteam om de 
      gang van zaken te bespreken en te kijken waar we elkaar 
      kunnen ondersteunen. 
●   We houden zzp’ers aan het werk en behouden hen 
      voor de branche
      We zijn gemeenten dankbaar voor hun niet aflatende steun
      om onze docenten ook in deze moeilijke periode aan het 
      werk te houden en daarmee te behouden voor de branche. 
      Het intensieve contact onderling heeft bovendien de band 
      hechter gemaakt. 

Alternatieve werkzaamheden in coronatijd

Lockdown vanaf januari 2021 juni 2021 december 2021

Gelukkig kunnen onze docenten aan het eind van 
het schooljaar het jaar samen met de leerlingen 
afsluiten.

Extra
 aandacht wel- 
zijn docenten

inzet docenten
talentgebieden
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Interne kwaliteitsverbetering
In 2021 hebben er diverse scholingstrajecten plaats-
gevonden: Van januari tot april zijn er wekelijks online 
trainingen geweest gebaseerd op de Kodály-methode. 
De Kodály-werkwijze, ook wel Kodály-concept of Kodály-
methode genoemd, is ontwikkeld in Hongarije in het 
midden van de 20e eeuw. De visie van componist, 
docent en etnomusicoloog Zoltán Kodály 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.

●   Tijdens de studieweek in P3 in mei presenteerden 
      docenten aan elkaar wat ze hebben geleerd in de 
      onlinetrainingen. Er waren workshops Kodály en 
      Creative Music Making.
●   Tijdens de studieweek in P3 in juli werkte Anouk 
      Vinders met het team aan de ontwikkeling van de 
      kinderstem. Docenten werken in het instrumentale 
      onderwijs samen in teams. Edith Ploeg gaf een 
      workshop over samenwerken binnen het muziek- 
      onderwijs.
●    In augustus hebben teamleden bij de start van het 
      schooljaar de inhoud van de lessen per school 
      besproken.
●   Communicatie met scholen is voor Muziekschool 
      Waterland prioriteit. Over algemene zaken wordt 
      centraal gecommuniceerd. Op schoolniveau is er 
      een belangrijke rol weggelegd voor teamaan-
      voerders. Docenten in vaste dienst vormen de brug 
      tussen de muziekschool en de school. Zij voeren jaar-
      lijks start- en evaluatiegesprekken met groepsleer-
      krachten. In augustus was er een workshop over 
      communicatie met de groepsleerkracht, gegeven 
      door Edith Ploeg.

1.2   Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
Het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit 
begint in 2021 aan de derde periode van vier jaar 
(2021-2024). Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is 
een landelijk programma om cultuureducatie te ver-
ankeren in het basisonderwijs. Landelijke overheid, 
provincies, gemeentes, centra voor de kunsten, 
cultuuraanbieders en niet te vergeten basisscholen 
zetten samen de schouders gedurende minimaal 
vier jaar onder nieuwe lokale projecten op het 
gebied van cultuur in basisonderwijs. Het doel is 
cultuuronderwijs in de toekomst een vanzelf-
sprekend onderdeel te laten zijn van het lesaanbod 
in het basisonderwijs. Muziekschool Waterland is 
projectleider van deze regeling voor de gemeentes 
Beemster, Waterland, Wormerland en Edam-
Volendam. Door deze bundeling van krachten 
krijgen scholen meer mogelijkheden in het uit-
voeren van hun plannen. 

Elk kind heeft recht op goed cultuuronderwijs. Dit is 
echter niet voor alle basisscholen vanzelfsprekend. 
Op veel scholen is muziek- en cultuureducatie 
afhankelijk van een enthousiaste groepsleerkracht 
of directeur die houdt van muziek, kunst of erfgoed. 
Professionele muziek- en cultuureducatie zou van-
zelfsprekend moeten worden binnen het lesaanbod 
van basisscholen, hieraan werkt het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Muziekschool 
Waterland biedt scholen de mogelijkheid om hun 
leerlingen niet alleen met muziek in aanraking te 
laten komen, maar ook met dans, beeldend, 
theater, cultureel erfgoed, media, en podium- 
en musea bezoek.

Binnen CMK3 slaan scholen en culturele instellingen nog 
meer de handen ineen om zoveel mogelijk leerlingen 
mee te nemen in deze bijzondere wereld van cultuur.  
Daarbij ligt de nadruk nog meer op de overgang van 
projectmatig muziekonderwijs naar doorgaande leer-
lijnen. Daarbij is er ook een grotere rol voor de groeps-
leerkracht die om de week zelf de muziekles geeft. Ook 
zet Muziekschool Waterland in op visietrajecten op 
kunstonderwijs en daarbij horende concretiserings-
trajecten. Het CMK-traject wordt aangestuurd door een 
stuurgroep bestaande uit ambtenaren van betreffende 
gemeentes, bestuurders primair onderwijs, directie 
primair onderwijs, Plein C en de directie van Muziek-
school Waterland. Plein C ondersteunt als over-
koepelende provinciale organisatie de penvoerder 
Muziekschool Waterland, scholen en cultuuraanbieders 
in het verwezenlijken van hun doelen.

Muziekschool Waterland biedt scholen de 
mogelijkheid om hun leerlingen niet alleen met 
muziek in aanraking te laten komen, maar ook 
met dans, beeldend, theater, cultureel erfgoed, 

media, en podium- en musea bezoek.
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Activiteiten 2021
In samenwerking met de stuurgroep is het nieuwe projectplan CMK3 ontwikkeld, de samenwerking met 
meerdere culturele partners uitgebreid, scholen en hun besturen geïnformeerd over de kansen en 
doelstellingen van het CMK-programma en bevraagd over hun wensen en mogelijkheden voor de komende 
jaren. Essentieel verschil met de vorige periode is dat nadrukkelijk ingezet wordt op het borgen van de 
programma’s in het curriculum van de scholen samen met culturele instellingen waardoor alle kinderen 
gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan culturele activiteiten. Daar waar mogelijk ook buiten schooltijd.

Dit heeft geresulteerd in nieuwe scholen die hiermee willen starten en bij bestaande CMK-scholen in een 
intentie voor het maken van een verdiepingsslag van hun programma. 

In 2021 zijn de geplande activiteiten in nauw overleg met de scholen zoveel mogelijk doorgegaan. Daar waar 
dit niet mogelijk was en in de periode dat de scholen gesloten waren is alternatief aanbod ontwikkeld door 
onze vakdocenten. In nauw overleg met scholen zijn voor de muzieklessen filmpjes gemaakt die thuis en op 
school bekeken konden worden door leerlingen. Deze filmpjes zijn met veel enthousiasme ontvangen. 
Hierdoor is het contact tussen de vakdocent, de leerlingen en de groepsleerkracht zo veel als mogelijk intact 
gebleven.

In het eerste jaar van de CMK3 periode heeft Plein C in samenwerking met Muziekschool Waterland middels 
‘De Cultuurloper Light’ gewerkt aan visievorming en borging van cultuuronderwijs in een aantal scholen. In 
dit traject is de theorie direct gekoppeld aan een praktische uitvoering van kunstonderwijs in de klassen met 
multidisciplinaire vakdocenten en tevens aan de vraag op welke wijze de school zich verder wil ontwikkelen. 
Op die manier blijft het niet alleen bij praten, maar wordt een visietraject meteen geconcretiseerd, waar-
door zowel leerkrachten meteen ervaren wat het effect is van kunstonderwijs in hun klas. Dit traject is 
duurzaam en zorgt voor borging, doordat de kunstvakdocent met de leerkrachten de leerdoelen, inhoud 
van de lessen en eventuele koppeling aan het thema vooraf bespreken en aan het eind evalueren. 

1.3   Regeling Impuls Muziekonderwijs
De regeling muziekimpuls loopt ten einde. Eind 2021 waren nog 6 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 er groot enthousiasme te zijn om ook na de muziekimpuls-periode de 
doorgaande leerlijn te continueren. Deels zal dit gebeuren binnen de nieuwe regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit 3. Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om de NPO-gelden aan te wenden om de doorgaande 
leerlijn voort te zetten.

Cultuuronderwijs is nu nog
afhankelijk van allerhande

tijdelijke regelingen. Tijd voor een
structurele aanpak, waarvoor
meer geld wordt uitgetrokken.

“
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1.4   Muziekschool Waterland en het Voortgezet Onderwijs

Voor al het aanbod geldt dat het is gericht op doorstroming van binnenschoolse kennismaking naar buiten-
schoolse muziekbeoefening. 

In 2021 zijn er samenwerkingen geweest met meerdere VO-scholen in Purmerend, Volendam en Monnickendam. 
Er stonden veel cursussen en workshops op de planning in P3, PX, maar ook op de scholen zelf. De cursussen en 
workshops gegeven door enthousiaste vakdocenten. Helaas zorgde COVID-19 ervoor dat het aanbod alternatief 
werd aangeboden of moest worden uitgesteld. 

Op het Clusius College werd er, zoals voorgaande jaren, een CKV week georganiseerd. De muziekworkshops van 
MSW waren wederom een vast onderdeel van deze CKV week. Deze workshops stonden oorspronkelijk gepland 
in februari 2021 in P3. Door COVID-19 werden deze workshops uitgesteld en ingehaald in augustus 2021. 
De leerlingen kregen kennismakingsworkshops bandcoaching, digital music en sing & songwriting. De geannu-
leerde activiteitenweken van PSG Nelson Mandela en PSG Antoni Gaudi werden in juni/juli 2021 ingehaald. Ook 
hier kregen de leerlingen muziekworkshops als bandcoaching, songwriting en digital music in P3 aangeboden. 
Deze workshops waren een groot succes. MSW heeft in 2021 sinds lange tijd weer muziekworkshops aan-
geboden op het SG Bladergroen. Deze workshops vonden plaats in de school. Ook in 2022 zullen zij gebruik 
maken van ons lesaanbod. Voor de activiteiten in het Voortgezet Onderwijs in Purmerend maken MSW en de 
scholen gebruik van de gelden van de combinatiefunctie. 

Het aanbod dat Muziekschool Waterland (MSW) verzorgt voor het voortgezet onderwijs 
dient twee hoofddoelen:

1   Aanvulling op het binnenschoolse muziekonderwijs. Programma’s worden in overleg
      met cultuurcoördinatoren en docenten van de scholen ontwikkeld en uitgevoerd  
      door specialisten van MSW.

2   Stimulering van actieve muziekbeoefening in de vrije tijd door jongeren.  Hierbij werkt
      MSW in Purmerend samen met poppodium P3 en in Volendam met PX.

Als onderdeel van het meerjarenplan, dat in samen-
werking met het Don Bosco College in Volendam is 
ontwikkeld, werden er in PX workshops bandcoaching 
aangeboden. Deze zijn met succes afgerond.

Ook heeft Muziekschool Waterland  op het Bernard 
Nieuwentijt College in Monnickendam kennismakings-
lessen bandcoaching gegeven aan de brugklassen. De 
leerlingen werden tijdens deze lessen gestimuleerd om 
door te stromen naar buitenschoolse muziekbeoefening 
bij Popfabriek on the Road. Er is in 2021 een nieuw 
jongerenbandje gestart dat repeteert op het Bernard 
Nieuwentijt College.
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   MUZIEKLES NA SCHOOLTIJD2

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

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

Sociaal
Naast de ambitie kinderen maximaal in staat 

te stellen zich muzikaal te ontwikkelen, wil 

Muziekschool Waterland met Watermusic in 

belangrijke mate bijdragen aan de sociale 

cohesie in de wijk. Door samenwerking met 

de gemeente, scholen, buurt en Clup Welzijn 

brengen we ouders en kinderen van ver-

schillende achtergronden samen. Watermusic 

is er voor ieder kind, waarbij er speciale 

aandacht is voor kinderen die een duwtje in 

de rug kunnen gebruiken, voor wie het krijgen 

van kansen niet vanzelfsprekend is. De rol 

van ouders is daarbij cruciaal. Zij onder-

steunen het project als vrijwilliger door het 

verrichten van hand- en spandiensten.

Muzikaal
Jonggeleerd is oud gedaan. Zo kunnen 

kinderen al vanaf groep 1-2 instromen in 

het Kleuterkoor, waar ze op speelse wijze 

de basis leggen voor een goed stem-

gebruik en ontdekken hoe leuk het is 

om vooral sámen te zingen; Vanaf groep 

3 kiezen kinderen voor een instrument. 

Wekelijks hebben leerlingen zowel les 

op hun instrument, zingen ze in een 

koor én spelen ze in een orkest. Elke 

schooljaar zijn er op z’n minst drie 

optredens.

Watermusic
nu ook in

Waterland en
Wormerland
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Ook in het coronajaar 2021 is het gelukt om binnen het project Watermusic 
kinderen te blijven inspireren. Tijdens de lange lockdown aan het begin van het 
jaar zijn er online lessen geweest. Als de situatie het maar enigszins toeliet 
hebben we de fysieke lessen voortgezet. Veel dank zijn we daarbij verschuldigd 
aan Clup Welzijn en de Christelijk Gereformeerde Kerk de Schuilplaats. Dit heeft 
tot een prachtig concert geleid in de Taborkerk op 1 juli.

In de herfstmaanden bereidden we ons voor op het Kerstconcert. Helaas gooide 
de pandemie wederom roet in het eten. Toch maakten we wederom een 
prachtige videoclip. 

 een lied over hoop en liefde zorgde bij velen voor ontroering. Aan de video nam 
ook het Nationaal Selectiekoor uit de Beemster deel. In 2021 hebben we de 
banden met de koren in de Beemster verstevigd en daarmee een basis gelegd 
voor verdere samenwerking in de toekomst binnen het Watermusic project.

“Vois sur ton chemin”

Dit heeft tot een prachtig concert geleid in de Taborkerk op 1 juli

https://www.youtube.com/watch?v=OfQIzrBr4TU
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Aan de video nam ook het Nationaal Selectiekoor uit de 
Beemster deel. In 2021 hebben we de banden met de 
koren in de Beemster verstevigd en daarmee een basis 
gelegd voor verdere samenwerking in de toekomst 
binnen het Watermusic project.

In samenwerking met gemeente Waterland en de 
basisscholen Van Randwijk en St. Sebastianus is ook 
in Ilpendam gestart met Watermusic. In Wormerland 
hebben we de handen ineengeslagen met Stichting 
Ratatouille en vormt het Watermusic een brug tussen 
muziekeducatie in de school en het gevorderde 
ratatouille jeugdorkest. 

2.2   Popfabriek on the road
Voor Muziekschool Waterland is het belangrijk dat er voor iedereen toegang is tot muziekonderwijs. 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 Muziekschool Waterland gaat met een busje met instrumenten en versterkers naar het 
dorpshuis, de school of wijkcentrum en werkt daar met de cursisten aan repertoire met allerlei popsongs. 
Aan het einde van het cursusblok vindt er een optreden voor publiek plaats in het eigen dorp. 

In 2021 is er actief geworven op verschillende VO en PO scholen in Monnickendam, Ilpendam, Zuiderwoude, 
Wormer, Jisp en Marken. Deze wervingsdagen werden begeleid door drie enthousiaste bandcoaches. De 
bandcoaches maakten in de klas met de leerlingen muziek. De leerlingen maakten op deze manier kennis met 
de Popfabriek on the Road. In 2021 waren er weer in meerdere dorpen jongerenbandjes. Het gaat dan om 
Marken, Monnickendam, Ilpendam/Zuiderwoude en Wormer/Jisp. Ook hier was het, wat betreft COVID-19, flink 
aanpassen. Er zijn fysieke lessen gegeven, er vielen lessen uit en er is online lesgegeven. De docenten hebben 
hiervoor een aangepast programma bedacht. Doordat het programma moest worden aangepast, heeft blok 2, 
in plaats van 15 lessen, 10 lessen gekregen. De eindoptredens in 2021 konden helaas niet op de “normale” 
manier doorgaan. Tijdens COVID moest er een alternatief worden bedacht. Op Marken werd er op een 
zondagmiddag buiten een open repetitie gepland voor familie en vrienden. In Ilpendam en Wormer was er in 
plaats van een optreden een open repetitie voor de ouders. Uiteraard met inachtneming van de corona-
maatregelen. Er zijn tijdens de open repetities filmpjes gemaakt. Deze werden rondgestuurd naar de mensen 
die er niet bij konden zijn en geplaatst op de Socials van Muziekschool Waterland. We hebben veel positieve 
reacties ontvangen. 
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De volgende workshops werden in 2021 gegeven:

●   Wormerland: Workshops Djembé, Kennismaking 
      Ratjetoe, kinderkoor Wormerland
●   Monnickendam (KANS): Musical, Muziekmix en 
      slagwerk, klarinet- en gitaarlessen

2.5   De Popfabriek
De Popfabriek is actief in twee domeinen:  

●   Binnenschoolse activiteiten voor het Voortgezet 
      Onderwijs – Popfabriek P3
      Er hebben in 2021 meerdere workshops binnen-
      schools plaatsgevonden in het Voortgezet Onderwijs 
      met oog op een doorstroom naar De Popfabriek. 
      Bijvoorbeeld de workshops Digital Music en Band-
      coaching.

●   Cursussen popmuziek in de vrije tijd – 
      Popfabriek junior
      De Popfabriek is in 2021 gestart met een traject 
      voor kinderen in het basisonderwijs die onder 
      schooltijd les hebben gehad op een instrument 
      en verder willen met lessen keyboard, gitaar, 
      saxofoon of slagwerk richting pop. De kinderen 
      krijgen bij Popfabriek Junior gedurende het hele 
      schooljaar muzieklessen naschools. Zij worden 
      begeleid door meerdere bevlogen docenten. In 
      groepjes van maximaal 9 kinderen krijgen leer-
      lingen les op hun instrument. Na de pauze vormen 
      zij samen één grote band! De kinderen kunnen uit-
      eindelijk doorstromen naar Popfabriek P3. De Pop- 
      fabriek junior heeft een goede en enthousiaste start 
      gemaakt, in korte tijd zaten de groepen vol en ont- 
      stond er een wachtlijst voor sommige instrumenten.

2.3   Buitenschoolse instrumentale 
         muzieklessen
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. 
Vanaf september 2021 zijn deze naschoolse lessen 
opgenomen binnen de Popfabriek Junior, waarbij er 
naast aandacht op het instrument ook aandacht is 
voor samenspel.

2.4   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 
KANS Monnickendam en Brede School Wormerland 
(tevens combinatiefunctie). 
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   SPECIALE DOELGROEPEN3

Muziek is goed voor je brein. Het stimuleert allerlei essentiële gebieden in de hersenen en 
de verbindingen ertussen. Ook bij 200.000 mensen in Nederland met een verstandelijke 
beperking. Bij hen is het belang van muziek zo mogelijk nog groter. Het voorkomt isolement, 
geeft structuur, gezelschap, troost, plezier en zin aan het leven, en is van groot belang voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  Met diverse activiteiten voor deze doelgroep onderstreept 
Muziekschool Waterland dit belang.

3.1   Musical 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 normaal gesproken voor 
publiek af met optreden op locatie Breidablick. We 
hebben met de nodige maatregelen toch een succesvol 
blok kunnen organiseren voor maar liefst 16 deel-
nemers. De zaal van muziekschool Waterland is goed 
toegankelijk en heeft genoeg ruimte en ventilatie om 
verantwoord een musicalproject te organiseren. De 
docent en vrijwilligers hebben voor de deelnemers 
een afsluitende video opgenomen. De video is met 
professionele apparatuur opgenomen en het resultaat 
mag er zijn.

Om nauw betrokken te blijven en omdat het tweede 
blok niet door kon gaan wegens de coronamaatregelen, 
hebben de docent en vrijwilligers de (oud)deelnemers 
blij gemaakt door contact te houden via kaartjes en met 
een meezingvideo waarop een serie ‘gouden ouden’ te 
horen waren. Op deze video kwamen vele enthousiaste 
reacties, er werd thuis fanatiek meegezongen.

3.2   Muziek en zingen
De muziekagoog van Muziekschool Waterland verzorgt 
wekelijks een hele ochtend muziekactiviteiten bij de 
Prinsenstichting. In tegenstelling tot 2020 konden dit 
jaar wel alle lessen doorgaan. De zorgmedewerken zijn 
erg blij met het aanbod van Muziekschool Waterland.

3.3   Band Speciaal
Muziekagoog Jan Koppes geeft al jaren les aan deze 
enthousiaste groep. Inmiddels een vaste prik op de 
maandagavond op de Muziekschool. De muzieklessen 
zijn altijd doorgegaan. Jan kan met de deelnemers 
snel schakelen wanneer lesgeven op locatie niet meer 
mogelijk is door coronamaatregelen. Ook via Zoom 
hebben de leerlingen enorm veel plezier en blijft het 
contactmoment op de maandagavond in stand.
Er is een aantal deelnemers na de zomer gestopt, maar 
gelukkig hebben we via de collega’s van Odeon nieuwe 
deelnemers kunnen werven. Vanaf het nieuwe jaar gaat 
de cursus muziekgroep speciaal heten.

Bij hen is het belang van
muziek zo mogelijk nog groter

“
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   ORKESTEN, ENSEMBLES EN KOREN4

Tijdens de lockdowns in 2021 hebben we ook binnen de orkesten, ensembles en koren gezocht 
naar alternatieven. Helaas bleek dat in samenspel/zingvorm niet altijd mogelijk.

4.1   Orkesten en ensembles
Het Waterland Jeugdorkest nam in 2021 deel aan diverse concerten en bezocht in juni Spektakel Archeon waar 
junioren orkesten elkaar ontmoetten. In oktober was er een uitwisseling met andere jeugdorkesten uit Noord-
Holland in het kader van Orchestra of my Life. Dit evenement vond plaats in samenwerking met Artiance Alkmaar.  

Afgelopen jaar heeft Ratjetoe tussen de lockdowns door wekelijks gerepeteerd. De kinderen van Ratjetoe werden 
ondersteund door muzikanten van het gevorderde Ratatouille. Vanwege de veiligheid moest een aantal oudere 
helpers (kwetsbare leeftijd) de hulp stopzetten, inmiddels helpen ze weer mee. Helaas waren er geen concerten. 
Toch konden ouders hun kinderen bewonderen tijdens openbare repetities. Ratjetoe is een hele mooie kweek-
vijver voor beginnende muzikanten, alle instrumenten zijn welkom. 

De gemiddelde leeftijd van de Bigband (kwetsbare leeftijd) maakte het voor een aantal leden niet mogelijk om 
te komen repeteren. Met de combo bezetting is gewerkt aan improvisatie en het spelen van mooie jazzstandards.
In juli is er een mooi optreden gegeven aan de bewoners van Breidablick in de Beemster.  Al met al was het een 
bewogen jaar voor de band.  Gelukkig is er niemand afgevallen en is de band weer voltallig aan het repeteren.

4.2   Koren
Onze kinderkoren in Wormer en Purmerend hebben 
ondanks de pandemie zoveel mogelijk contactonderwijs 
gehad. Voor de Classics was dit lastiger. Zij onderhielden 
nauwe contacten en gaven in november een concert in 
de muziekschool. De leerlingen van de wijkkoren hebben 
zoveel mogelijk fysiek les gehad. Op de momenten waar- 
op dit niet kon waren er zoomlessen. Gezamenlijk met 
de andere kinderen van het Watermusic project traden 
ze op tijdens het zomerconcert in de Taborkerk. 

Gezamenlijk namen de koren deel aan de Watermusic 
videoclip die in december verscheen. 

Koor The Classics
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   CURSUSBUREAU5

Muziekschool Waterland heeft ondanks de coronamaatregelen en organisatorische 
uitdagingen een goed jaar gedraaid. Het cursusbureau streefde naar een gelijk aantal 
deelnemers ten opzichte van vorig jaar. Dit is gelukt want alle blokken van de cursussen 
konden doorgaan.

Tijdens de coronamaatregelen is er gewerkt met kleinere groepen, zodat de afstand goed bewaard kon 
blijven. Muziekschool Waterland heeft in de voorbereidingen van elke cursus zich extra gericht op pers-
berichten en kalenders. Dankzij lokale kranten en initiatieven zoals cultuurladder heeft de muziekschool
haar aanbod aan Purmerend en omstreken kunnen presenteren. Cursussen zoals ‘Eindelijk tijd voor’ en 
‘Muziek op Schoot’ blijven gewild in deze regio en ondanks corona gingen deze cursussen gelukkig door.

De cursus Muziekoriëntatie werd ook afgelopen jaar 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. Wij adviseren daarom ouders van kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 8 jaar om hun kinderen te laten oriënteren met muziek. Ook is het interessant om 
het kind eerst te laten kennismaken met diverse instrumenten voordat het kind definitief een instrument 
kiest waarop hij/zij gaat spelen.

Cursus Muziek op Schoot

Cursus Muziekoriëntatie

Cursus Muziekoriëntatie Cursus Eindelijk tijd voor gitaar Cursus Eindelijk tijd voor piana

Muziek-
oriëntatie

voor kinderen
van 4 t/m 8

jaar
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Bedrijfsvoering
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vanaf 15 december 2020 vanaf 8 februari t/m december 2021

Bedrijfsvoering in coronatijd

Corona speelde net als in 2020 
wederom een grote rol in de 
bedrijfsvoering van Muziekschool 
Waterland. Vanaf 15 december 2020 
was Nederland weer in lockdown 
dus van een fysieke start was in 
2021 geen sprake.

Vanaf 8 februari gingen de scholen weer open en ongeveer na 
1 maart waren we in de meeste scholen weer ter plekke werkzaam. 
Vanaf die tijd zijn de werkzaamheden veelal hybride uitgevoerd, 
ingegeven door klassen die in quarantaine gingen, leerkrachten 
die corona kregen, scholen die nog geen externe docenten toelieten 
en adviezen vanuit de overheid om thuis te werken. In november 
werden de maatregelen vanuit de overheid wederom aangescherpt, 
in veel scholen werden de muzieklessen online voortgezet. Buiten 
schooltijd hebben we in die tijd nog wel contactonderwijs kunnen 
geven met in acht neming van alle veiligheidsmaatregelen zoals het 
scannen van QR-codes, zelftesten, mondkapjes etc. Toch hebben we 
het jaar ook weer in volledige lockdown, met online lessen moeten 
afsluiten. Gemeenten hebben ons wederom gesteund in deze lastig 
tijd. Door de subsidie te handhaven en actief met ons mee te denken.

Ondanks bovenstaande moeilijkheden kijken we met trots terug op 
2021. Tijdens de coronamaatregelen  is veel waarde toegevoegd. 
We hebben nieuw lesmateriaal ontwikkeld, zijn ervaren geworden 
in hybride werken en blended learning, hebben leerlijnen verder 
verdiept en ontwikkeld. Ook hebben we de zelfstandigen (ZZP’ers)  
alternatieve werkzaamheden kunnen verrichten tijdens de periodes 
dat we geen contactonderwijs konden geven. Veel leerkrachten en 
directies van de  scholen gaven met nadruk het belang van de 
muzieklessen voor de kinderen aan in deze tijd. Zij hebben ons 
binnen de mogelijkheden van het PO-protocol zo lang mogelijk in 
de klassen ingezet. 

Veel leerkrachten en 
directies van de  

scholen gaven met 
nadruk het belang 

van de muzieklessen 
voor de kinderen aan 

in deze tijd

“
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Muziekschool Waterland wil muziekonderwijs toe-
gankelijk maken voor iedereen in de regio Waterland. 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich 
muzikaal ontwikkelen omdat wij geloven dat muziek 
een belangrijke bijdrage levert aan het leven. Muziek 
is overal om ons heen en speelt bij elke belangrijke 
gebeurtenis een rol. Voordat we als kind volzinnen 
kunnen produceren, zingen we al mee met kinder-
liedjes. Laat ons geheugen ons op latere leeftijd in de 
steek, dan blijven melodieën bestaan. Onderzoeken 
wijzen uit dat muziek maken ons brein stimuleert en 
zo een belangrijke bijdrage levert aan de verschillende 
ontwikkelingsgebieden van kinderen. 

Het is onze missie om kwalitatief goed muziekonderwijs 
te verzorgen voor elke leerling in de regio door middel 
van eigentijds aanbod en lange leerlijnen. Onze leer-
lingen ontdekken en verdiepen hun muzikale talenten 
en ontwikkelen via muziekonderwijs hun creativiteit, 
verbeeldingskracht, oplossingsgericht denken en hun 
sociale- en emotionele vaardigheden. Met passie en 
daadkracht zet Muziekschool Waterland zich in om 
alle kinderen en jeugd - ook voor wie dit niet vanzelf-
sprekend is - de kans te geven om zich op school en in 
hun vrije tijd muzikaal verder te kunnen ontplooien. 

We geloven dat muziekonderwijs een belangrijke rol 
speelt in het welzijn van mensen en zien voor Muziek-
school Waterland een belangrijke taak bij het bevor-
deren van meer sociale cohesie in de wijken door 
muziek dicht bij de mensen te brengen. Bovendien 
blijkt uit onderzoek dat het effect van muziek-
educatie op het leren het grootst is bij kinderen uit 
achterstandsgezinnen.

Om te komen tot een integraal muziekcentrum/
poppodium zijn er resultaten behaald die vertrou-
wen geven voor de toekomst. We blijven uitgaan 
van gelijke huisvestingslasten in de nieuwe situatie. 

In februari hebben de twee nieuwe bestuursleden 
kennis gemaakt met het bestuur en de organisatie. 
De nieuwe bestuursleden zijn: Hans Lebouille en 
Peter Tange. Het is de wens van het bestuur om te 
gaan werken als een Raad Van Toezicht. Deze wens 
is vastgelegd in een bestuursbesluit op 15 november 
2021. Voorbereidingen worden nu getroffen om de 
consequenties in beeld te krijgen, opdat we hierover 
besluiten kunnen gaan nemen. Concepten worden 
door de notaris aangeleverd.
Binnen het bestuur hebben we op 15 november af- 
scheid genomen van de bestuursleden M.W.F. Habold 
en W. Opmeer. Het bestuur heeft veel waardering voor 
de wijze waarop de muziekschool functioneert en wij 
hopen de komende periode weer aanwezig te kunnen 
zijn bij de verschillende activiteiten.

Het bestuur van Muziekschool Waterland

   MISSIE1

   BESTUUR2

Het bestuur van Muziekschool Waterland kwam in 2021 
vier keer bijeen. De overleggen werden een enkele keer 
digitaal gehouden i.v.m. de covid/corona beperkingen. 
Ter voorbereiding van de overleggen kwam het dagelijks 
bestuur bijeen. In de voltallige vergadering werden de 
begroting en de jaarrekening goedgekeurd/vastgesteld. 
Het management gaf in de vergaderingen een verslag 
van de gang van zaken, zowel zakelijk als artistiek.

Het bestuur heeft veel waardering voor de wijze waar-
op het management en de medewerkers zich hebben 
ingezet tijdens de coronabeperkingen. Daar waar moge-
lijk werden de lessen/activiteiten digitaal voortgezet.

Samen muziek maken zorgt voor sociale inter-
actie, het gevoel van ergens bij te horen. Het 
maakt ons gelukkig, geeft troost en zorgt voor 
verbinding met jezelf en de wereld om je heen. 
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Muziekschool Waterland is actief in Purmerend, 
Waterland, Wormerland, Edam-Volendam en de 
Beemster. 

Muziekschool Waterland verzorgt instrumentale - 
en algemene muzieklessen en workshops voor het 
gehele basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
speciaal onderwijs in de regio. Ook biedt Muziek-
school Waterland een uitgebreid naschools 
programma voor zowel voor orkest- als band-
instrumenten.  Met behulp van het instrumenten-
fonds Klankbordfonds worden instrumenten ter 
beschikking gesteld aan de leerlingen, zodat iedereen 
muziek kan maken! Daarnaast heeft Muziekschool 
Waterland een uitgebreid aanbod in de vrije tijd, te 
weten muzikale cursussen en workshops, koren en 
ensembles.

   WERKGEBIED3

   ONTWIKKELING EN
          KWALITEIT

4

Innovatie & Ontwikkeling
In 2021 is de ontwikkelingsslag op digitaal gebied 
doorgezet. Docenten zijn in 2021 meer ingezet op hun 
talentgebieden. Zo zijn sommige docenten meer video’s 
gaan maken en andere docenten meer nieuw materiaal 
gaan componeren voor samenspel.

Naast de digitale ontwikkeling is er ook geïnvesteerd in 
verdieping binnen de vakgroepen. Er zijn diverse 
werkgroepen gevormd zowel voor symfonische 
instrumenten als voor lichte muziekinstrumenten. 

Deze werkgroepen hebben gewerkt aan de verdieping 
en uitwerking van leerlijnen en de bijbehorende 
lesmaterialen zoals bladmuziek en video’s.

Naast het project Watermusic is er voor de kinderen 
die na school willen spelen op een (band)instrument 
De Popfabriek Junior gestart. Als vervolg op de binnen-
schoolse instrumentale lessen kunnen kinderen 
naschools zich verder ontwikkelen door instrumentale 
lessen in combinatie met samenspel. Onder leiding van 
popmusici spelen zij in bandformatie met elkaar. Door 
samen te werken met scholen, gemeente en welzijns-
instellingen zorgen we ervoor dat ieder kind kan 
deelnemen. 

Onderzoek/ evaluatie producten 
Het aanbod van Muziekschool Waterland wordt geëva-
lueerd 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. Muziekschool Waterland is een gecertifi-
ceerde instelling met het kwaliteitscertificaat Cultuur-
Keur. In 2022 zal Muziekschool Waterland opnieuw een 
audit ondergaan,  ditmaal met het certificeringskader 
‘Kwaliteit in Beeld’ door de uitvoeringsorganisatie CBCT. 

Met behulp van het 
instrumentenfonds Klankbordfonds 

worden instrumenten ter beschikking 
gesteld aan de leerlingen, zodat 

iedereen muziek kan maken! 

“EDAM-
VOLENDAM

WATERLAND

WORMERLAND

Marken

Jisp

1
Wijdewormer

1
28

1

Middenbeemster

1
Zuidoostbeemster

1

Westbeemster

1

Middelie

1

Warder

1

Kwadijk

1

Oosthuizen

1

Beets

1

Volendam

9

Edam

3

Ilpendam

2

Zuiderwoude

1

Broek in Waterland

1

Wormer

4

Monnickendam

5

Aantal 
basisscholen

GEMEENTE
PURMEREND

Jaarlijks maken zo’n

10.000 
basisschoolkinderen in de regio
kennis met muziek beoefenen 
via Muziekschool Waterland

“

Muziekschool
Waterland op

basisscholen
actief

64 

GEMEENTE
PURMEREND



20Jaarverslag 2021

   PARTNERS5

Muziekschool Waterland werkt samen met 
maatschappelijke en culturele instellingen uit de 
gemeente, de regio en het land. Daarnaast werkt 
Muziekschool Waterland samen met alle scholen 
uit het basis- en voortgezet onderwijs in de regio. 
Deze samenwerkingen verrijken ons werk, zorgen 
voor inspiratie en verbreden onze horizon.

   MARKETING EN
         COMMUNICATIE

6

In 2021 heeft Muziekschool Waterland de communicatiestrategie verdiept en de focus 
vergroot op onze voornaamste communicatieboodschap ‘Samen spelen’. Het onder-
liggende doel om het belang en het plezier van muziekeducatie uit te dragen is in 
verschillende mediakanalen tot uiting gekomen. Muziekschool Waterland heeft in de 
communicatie levendig en bevlogen gesproken en geschreven over het cursusaanbod 
en de activiteiten. We hebben onze kennis en kunde gedeeld en actief gewerkt om de 
toegankelijkheid voor scholen en betrokkenen te vergroten.

Een aantal voorbeelden:

●   In het voorjaar van 2021 hebben we in samenwerking met verschillende basisscholen
      een tekenwedstrijd georganiseerd. Met liedjes als inspiratie hebben kinderen 
      getekend en gekleurd, zo hebben ze op een andere manier naar muziek geluisterd. 
●   We hebben aandacht gegenereerd voor de toegevoegde waarde van muzieklessen
      tijdens de covid-pandemie en artikelen geschreven over het belang van muziek- 
      én cultuureducatie. Deze boodschap is ook via Social Media gecommuniceerd. 
●   En tot slot, in december is er wederom een kerstfilm gemaakt waarin te zien en horen
      is hoeveel Muziekschool Waterland is gegroeid. De reacties waren lovend positief,
      waaronder bij NPO-programma Goedemorgen Nederland, daar zijn we dan ook erg 
      trots op.

Voor direct betrokken mensen (o.a. medewerkers, docenten en vrijwilligers) bij Muziekschool 
Waterland zijn er interne nieuwsbrieven verstuurd waarin aandacht voor elkaar centraal 
stond. Er is ook extra aandacht geweest voor deze groep door middel van een kleine 
attentie tijdens Valentijn en Kerst.
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Vanwege de coronamaatregelen hebben de 
medewerkers van Muziekschool Waterland 
in 2021 weer alle zeilen moeten bijzetten om 
flexibel en gemotiveerd te blijven. Het online 
werken is vanzelfsprekend geworden en af 
en toe zeer praktisch, maar men miste de 
persoonlijke contacten. Alle maatregelen 
werden door medewerkers geaccepteerd 
zoals mondkapjes, QR-codes scannen, afstand 
houden, zelftesten etc. Alles om ons werk te 
kunnen voortzetten.

Verzuimpercentage was 6,7% in 2021 (5,3% in 2020; 
0,5% in 2019). De stijging is te wijten aan de 
quarantaineplicht en een langdurige zieke medewerker. 

Nieuwe Cao
Met ingang van 1 juni 2021 zijn de medewerkers van 
Muziekschool Waterland ondergebracht bij de CAO 
KE (Kunst Educatie). Voorafgaand aan dit feit zijn mede-
werkers zowel door de directie als door de betrokken 
bonden uitgebreid geïnformeerd over de consequenties 
van deze overstap. Geen van de medewerkers heeft 
tegen de overstap gestemd. Werknemers hebben een 
passende overgangsregeling ontvangen.

Personeelsvergadering (PV)
Per 16 december 2014 heeft Muziekschool Waterland 
een Personeels Vergadering (PV). 

   MEDEWERKERS7

Er zijn docenten die instrumentale muzieklessen geven; 
docenten die algemene muzikale vormingslessen geven 
en docenten die orkesten en ensembles leiden.

Het aantal docenten in vaste dienst was begin 2021 
4,9 fte; aan het einde van 2021 was dit 4,5 fte. 

        Binnen het scholingsaanbod voor onze 
        docenten is er gewerkt aan drie vormen 
        van vaardigheden: 

        ●   pedagogische vaardigheden
        ●   didactische vaardigheden
        ●   creatieve vaardigheden.

Het personeel wordt geïnformeerd over de stand van 
zaken van de organisatie tijdens de medewerkers-
vergadering en via personeelsmemo’s. 

De vergaderingen hebben in 2021 plaatsgevonden op 
30 januari (cao) 1 maart (cao), 29 april en 27 oktober 
2021. In elk geval komen jaarlijks aan de orde de onder-
werpen:

●   beleidszaken;

●   marktontwikkelingen;

●   concurrentiepositie;

●   ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten

Docenten
De medewerkers in het ‘veld’, onze kerndocenten, zijn 
heel belangrijk, zij hebben een signaleringsfunctie en 
zorgen voor een belangrijk deel de communicatie tussen 
bedrijfsbureau en de 64 scholen waar we werkzaam zijn. 
Ook zijn de kerndocenten instrumentaal onderwijs 
teamaanvoerder van het team docenten waarmee ze de 
scholen bezoeken. Zeker in de periode van de 
lockdowns hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de 
communicatie binnen de teams en met de scholen. 
Het was merkbaar dat sommige docenten het eind 2021 
moeilijk kregen zich te motiveren om weer op de online 
lessen over te schakelen. Het management heeft de 
docenten daarom bij vervangende werkzaamheden 
ingezet op werkzaamheden waarvan ze aangaven 
energie te krijgen. Hierdoor kwam er weer veerkracht 
en vitaliteit in het team en zijn er mooie opbrengsten 
uit voortgekomen.
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Zelfstandigen
Muziekschool Waterland werkt met zo’n 40 docenten 
die zelfstandig ondernemer zijn.  Deze ondernemers 
worden ingezet in de gehele breedte van het aanbod. 
In 2021 heeft Muziekschool Waterland gezorgd voor 
continuïteit van inkomen voor deze ondernemers door 
ze in te zetten voor vervangende online muzieklessen 
en andere werkzaamheden. Gedurende de lockdowns 
heeft Muziekschool Waterland bijna 100% van de 
zelfstandig ondernemers aan het werk kunnen houden.  

In 2021 heeft Muziekschool Waterland een subsidie-
aanvraag ingediend en toegekend gekregen bij het 
Fonds Cultuurparticipatie voor de regeling Impuls-
regeling zzp’ers. Het doel van deze regeling is dat wij 
als culturele instelling investeren in de artistieke en 
inhoudelijke ontwikkeling van zzp’ers waarmee we 
werken. Met de toegekende subsidie investeren we in 
19 zzp-docenten. Tien van hen nemen deel aan cursus 
Muziek als Vak (methodisch/didactische ontwikkeling). 
Acht docenten krijgen een begeleidingstraject Peda-
gogisch Tact (pedagogisch/didactische ontwikkeling) 
en één van hen volgt een training in video-editing. Ook 
zijn er in 2021 niet docerende zelfstandig ondernemers 
ingezet op bepaalde expertise gebieden zoals de coör-
dinatie van specifieke projecten zoals Cultuur-educatie 
met Kwaliteit of op het gebied van marketing en PR.

Niet onderwijzend personeel
Het niet onderwijzend personeel in vaste dienst 
bedroeg in 2021 3,35 fte.

Stagiaires
Muziekschool Waterland is een erkend leerbedrijf en 
heeft in 2021 een aantal stagiaires een leerplek mogen 
bieden  binnen de organisatie. Binnen de mogelijk-
heden van de corona-regelgeving hebben we de 
stagiaires een zo’n compleet mogelijke stage aan-
geboden. Voor hen is juist het persoonlijke contact op 
de werkvloer belangrijk, ze hebben dit echter moeten 
combineren met thuiswerk.

 Muziekschool Waterland werkt samen met:

●   Het Media College (MBO) –stagiaires grafische 
      vormgeving

●   ROC – stagiaires administratie

Vrijwilligers
In 2021 zijn er wederom veel activiteiten komen te 
vervallen, het is daarbij een uitdaging om met elkaar 
de samenhang te bewaren en actief te blijven. 
We hebben vrijwilligers door een kaartje, presentje, 
online borrel en updates betrokken gehouden bij 
Muziekschool Waterland. Dankzij een waarderings-
subsidie van de gemeente Purmerend zijn we eind 2021 
gestart met een nieuw beleidsplan voor de vrijwilligers. 
Met dit nieuwe plan en de start van de uitvoering 
hiervan willen we een impuls geven aan ons 
vrijwilligersbeleid. Zeker bij de muzieklessen van 
Watermusic, Popfabriek junior en het Speciale aanbod 
zoeken we een grote betrokkenheid van de vrijwilligers 
in de sociale omgeving van de leerlingen.

Met de
subsidie van het 
Fonds Cultuur-

participatie inves-
teren we in 19
zzp-docenten
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2.400
instrumenten

voor kinderen van

64 scholen

   HUISVESTING8

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 aangeboden na schooltijd 
in de schoolgebouwen, denk aan Watermusic, 
schoolkoren, naschoolse instrumentale 
lessen, bandcoaching etc.

Het hoofdgebouw van Muziekschool Waterland is 
gevestigd aan de Geulenstraat 62 te Purmerend. De 
muziekschool deelt het pand met de dagopvang van 
Odion. Muziekschool Waterland verzorgt het beheer 
van het pand namens de twee partijen. Ondanks dat 
Odion en de muziekschool verschillende organisaties 
zijn met verschillende bezoekers, wordt in goede 
harmonie en communicatie samengewerkt. De corona-
protocollen met gedragsregels om onze bezoekers in 
een goede sfeer coronaproof te ontvangen zijn bij 
elke wijziging in de corona regelgeving aangepast.

De financiële begroting voor het verbouwen van P3 tot 
een integraal muziekcentrum is door de gemeenteraad 
van Purmerend goedgekeurd. 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 is een start gemaakt met gesprekken over de 
inrichting van de binnenruimte, de zogenaamde ‘look 
en feel’ van het interieur. Deze bijeenkomsten met 
architecten, gemeente en hoofdhuurders, zijn echter 
opgeschort omdat de oorspronkelijke architect van P3 
zich niet kon vinden in het huidige ontwerp, hierdoor 
loopt het proces vertraging op. De verbouwing is 
uitgesteld tot medio 2023. In 2021 is er ook een start 
gemaakt met de verkenning van het opzetten van een 
beheerstichting.

Vooruitlopend op het vertrek van Muziekschool 
Waterland uit het pand aan de Geulenstraat 62, en 
door een uitbreiding van cliënten, heeft Odion een 
aantal wijzigingen doorgevoerd op de begane grond.  

Instrumentarium
Muziekschool Waterland maakt gebruik van zo’n 2.400 
instrumenten, waarvan het overgrote deel gebruikt 
wordt door kinderen in de basisscholen. Kinderen in 
de (64) scholen mogen gedurende de periode dat ze 
instrumentaal les hebben de instrumenten lenen.  
Om alle leerlingen zowel binnen als buiten schooltijd 
van een instrument te kunnen voorzien heeft 
Muziekschool Waterland van zowel collega instelling 
FluXus uit Zaandam als het Leerorkest in Amsterdam 
extra instrumenten in bruikleen gekregen.
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Betrokkenen
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SAMENWERKINGSPARTNERS 20211

Subsidiegevers
Gemeente Beemster

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Purmerend

Gemeente Waterland

Gemeente Wormerland

Cultuur
Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam

Conservatorium van Amsterdam

Cultuurhuis Wherelant

De Kindermuziekweek

Diverse lokale koren en orkesten

Docenten collectief Muziekles Waterland (MLW)

Filmhuis Purmerend

Jeugdorkest Ratatouille

Koninklijk Concertgebouworkest

Kunstcollectief Purmerend

Kunst- en Cultuurplatform Edam-Volendam

Landelijke culturele instellingen, LKCA, 

Cultuurconnectie

NKT

OCK (overleg Noord-Hollandse Centra voor de 
Kunsten)

Openbare Bibliotheek Waterland

Opera en Ballet

Plein C

Poppodium P3

Purmerends Museum

Reuring

Stichting Klankbordfonds

Theater De Purmaryn

Theater de Verbeelding

Vereniging Historisch Purmerend

Zorg
Breidablick

Clup Welzijn

Dagopvang Odion

Prinsenstichting

Onderwijs

Bredeschool Waterland KANS

Bredeschool Wormerland

CPOW en OPSO SPOOR, SKOV, AGORA

Naschoolse opvang

Scholen basisonderwijs in Beemster, Edam-
Volendam, Purmerend, Waterland, Wormerland, 
Zeevang

Scholen voortgezet onderwijs, Purmerend, 
Edam-Volendam

Diversen
Diverse dependances en locaties

Diverse media

Media College Amsterdam

Roc Amsterdam

Rotary Purmerend

Sponsors, fondsen
Diverse instrumentdonaties van particulieren

Google Nonprofit, Adwords

Meer Muziek in de Klas

Stichting Klassiek rondom de Klas

Techsoup

Waterlandse Uitdaging

Willem en Wilhelmina Bouwesfonds

Voortgezet Onderwijs
Bernard Nieuwentijt College Monnickendam

Clusius College Purmerend

Da Vinci College Purmerend

Don Bosco College Volendam

Jan van Egmond College Purmerend

sg Gaudi Purmerend

sg Gerrit Rietveld Purmerend

sg Nelson Mandela Purmerend

Primair Onderwijs

Beemster

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)

Purmerend (vervolg)

De Nieuwe Wereld

Oeboentoe

Het Parelhof

‘t Pierement

‘t Prisma

De Ranonkel

De Toermalijn

Het Trifolium

De Vlieger

Waterlandschool

De Weidevogels

De Wheermolen

Speciaal onderwijs:

Frijling, Bets

M.L. King

Plankier

Alexander Roozendaal

Tangram

Edam-Volendam

De Blokwhere

St. Jozef

J.F. Kennedy Volendam

‘t Kofschip

St. Nicolaas

St. Petrus

De Spinmolen

De Springplank

Vincentius

De Nieuwe School Edam

De Piramide

De Trimaran

Prinses Beatrix

Mr. Haye

De Koningsspil

Middelie

‘t Tilletje

Prinses Beatrix

Waterland

De Binnendijk

De Blauwe Ster

De Fuut

De Gouwzee

De Havenrakkers

De Overhaal

H.N. van Randwijkschool

De Rietlanden

St. Sebastianus

De Verwondering

Wormerland

De Eendragt

De Eigen Wijs

De Harpoen

Weremere

OBS Wijdewormer

Wormer Wieken

SAMENWERKINGSPARTNERS 20211

Zo mooi, tranen in mijn ogen.
Dank jullie wel.

directeur Vrijwilligersacademie

Onze complimenten voor deze 
prachtige clip!

docent Muziekschool

Mooi!!!

Directeur Cultuurhuis

ReactiesKerst-
clip

In één woord
PRACHTIG!

docent primair onderwijs

Ha Michael en Esther,
Wat mooi gedaan. Wat zullen jullie 
soms moedeloos zijn. Zo knap dat 

jullie op deze wijze de gang erin 
houden.
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Claudia Valenzuela, Viool

Dieke Verrijk, Dwarsfluit / trompet

Peter Vinken, Viool / orkest

Fraukje Weishaupt, Klarinet / keyboard

Docenten CmK/AMV/ Cursussen
Stijn Aartsen

Alejandro Arrate Fernandez

Titia Bloemhof

Paul Bond

Afke Borst

Monique Botschuijer

Natasja Groot

Dieuwke Kloppenburg

Jurgen van Loenhout

Susan Meertens

Joep van der Oord

Diana Veldkamp

Dieke Verrijk

Sven de Vries

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS 2

Stichtingsbestuur
De heer F. Habold, Voorzitter tot september 2021

De heer P. Tange, Voorzitter per september 2021

De heer J.L. Ket, Vice-voorzitter

De heer W. Opmeer, Penningmeester tot september 2021

Mevrouw C. Asselbergs-Crol, Secretaris/Penningmeester

De heer R. Sampimon, Lid

De heer H. Lebouille, Lid

Comité van Ondersteuning
Carel Kraayenhof

Frank Groothof

Candy Dulfer

Maarten Heijmans

Bedrijfsbureau
Esther Dam, Directeur

Michael Hesselink, Artistiek Manager

Gerlieke Aartsen, Coördinatie Impuls Muziek

Jona van Breemen, Coördinatie Marketing & PR

Marlie Durge, Medewerker Scholen + administratie

Timo Groot, Medewerker Beheer

Marion Jonk, Coördinatie CmK

Anouk Diepenbroek, Coördinatie CmK

Maartje Mostart, Coördinatie Pop en VO

Sylvia Tolboom, Medewerker Financieel

Stagiaires
Tiago Baeza, Conservatorium van Amsterdam

Ruben Duarte, Conservatorium van Amsterdam

Jackie Paternot, Media College – Vormgeving

Yonna Steensma, Media College – Vormgeving

Mervenur Yasemen, Media College – Vormgeving

Docenten instrumentaal
Binnenschoolse en naschoolse lessen

Afke Borst, Piano / Keyboard

Panc Daalder, Slagwerk

Marlies van Driesum, Klarinet

Katinka van Driezum, Hobo / Blokfluit

Mats den Drunnen, Gitaar

Oliver Emmitt, Trombone

Maria Sofia Espiga, Altviool

Bruno Fernandes, Trompet 

Leon Gouda, Slagwerk

Saskia van der Hall, Dwarsfluit

Sander Hamstra, Gitaar

Claudia Hansen, Slagwerk

Marianne Hoogenboom, Blokfluit

Joeri de Jong, Slagwerk

Alberto Klein Goldewijk, Piano / Keyboard

Tim van Malssen, Gitaar

Michiel Mensingh, Keyboard

Anton Michel, Trompet / Hoorn

Charlotte Oord, Blokfluit / Dwarsfluit

Anja Pelt-Lei, Dwarsfluit 

Esther van der Ploeg, Hobo

Karin Sap, Saxofoon

Laly Shams, Klarinet

Barbará de Souza, Viool

Remmert Tromp, Saxofoon / klarinet
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Docenten voortgezet onderwijs / 
De Popfabriek

Tristan Gilligan

Jasper Kramer

Florean Kruijswijk

Lydia van der Meer

Eva van Oorsouw

Lisa Rietveld

Laurens Tol

Sven de Vries

Docenten Speciaal

Zij geven les aan leerlingen met een verstandelijke 
beperking of zwakbegaafdheid

Minke Huisenga

Jan Koppes

Anton Michel

Mirjam Michael

Sven de Vries

Vaste vrijwilligers in 2021

Peter Altink

Martine Belder

Jaron Berends

Eeke Glebeek

Aart Heere

Marchel Hoek

Jolanda Huijs

Reint Jonker

Max Kocken

Theun Koster

Ofra Langius

Jos Marcus

Marleen Nauta

Rob van Os

Patricia Paula

André Peereboom

Filipa Pereira

Manon Thorborg

Robin Thorborg

Debora van Twisk

Meylin Veerman

Quirine Veerman

Hanna Visser

Paul Visser

Ed Wakker

Rob Westerveld

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS 2

Docenten koren

Anne Brattinga, Koordocent

Karen Langedonk, Koordocent 

Patrice van Opstal, Dirigent

Lisa Rietveld, Koordocent

Docenten ensembles

Hannie Broggel, Blokfluit

Michael Hesselink, Watermusic

Bart Tuinman, Big Band + Ratjetoe

Peter Vinken, Jeugdorkest
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Cijfers &
Producten
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ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL NASCHOOLS IN SCHOOL BUITENSCHOOLS

Instrumentale lessen Primair Onderwijs inschools 
onder schooltijd

Naschools in scholen (4-12 jaar) Voor de kleintjes (1-4 jaar)

Blokfluit Wijkkoor naschools Purmer-Noord Muziek op schoot (diverse locaties)

Dwarsfluit Wijkkoor naschools Purmer-Zuid

Gitaar Wijkkoor naschools Weidevenne-Noord Naschools buitenschools (4-12 jaar)

Hobo Wijkkoor naschools Weidevenne-Zuid Cursus Muziekoriëntatie A (4 - 6 jaar)

Hoorn Wijkkoor naschools Purmerend Centrum Cursus Muziekoriëntatie B (6 - 8 jaar)

Keyboard Kinderkoor Wormer

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

Ukelele Popfabriek on the Road Wormer Ensembles

Viool Popfabriek on the Road Zuiderwoude Waterland Jeugdorkest

Ratjetoe (beginnersgroep bij jeugdorkest Ratatouille)

Overige muzieklessen Primair Onderwijs Naschools in scholen (4-12 jaar) via Brede Scholen Kennismaking met het Waterlands Jeugdorkest

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Instrumentenmix / PO onderbouw

Algemeen Muzikale Vorming (AMV) Musical / PO onderbouw Aanbod i.s.m. Clup

Impuls Muziekonderwijs Slagwerk / PO onderbouw Muziekworkshops tijdens Pret in Purmerend - zomervakantie

Voice Coaching / PO bovenbouw

Keyboard / PO bovenbouw Via Brede School

Muziekactiviteiten tijdens buitenspeeldag Wormer

Muzieklessen 
kinderen

OVERZICHT CURSUSAANBOD 2021 1
              tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven
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ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL NASCHOOLS IN SCHOOL BUITENSCHOOLS

Naschools in scholen (4-12 jaar) in Purmerend: Watermusic
in Purmerend, Waterland en Wormerland

Project Watermusic

●  Instrumentale lessen (viool, altviool, cello, dwarsfluit, hobo, 
     klarinet, trombet, trombone, slagwerk)

●  Groepsrepetities instrumentaal

●  Koorrepetities

●  Orkestrepetities

●  Uitvoeringen

Watermusic kleuterkoor

Naschools vervolgaanbod instrumentaal, inschools 
(6-12 jaar): alleen in Purmerend aangeboden.
I.v.m. corona de lessen verplaatst naar de Muziekschool

Gitaar

Keyboard

Slagwerk

Saxofoon

Popfabriek Junior gitaar

Popfabriek Junior keyboard

Popfabriek Junior samenspel

Popfabriek Junior saxofoon

Popfabriek Junior slagwerk

OVERZICHT CURSUSAANBOD 2021 1
              tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven
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ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL NASCHOOLS IN SCHOOL BUITENSCHOOLS

Aanbod algemeen Popfabriek on the Road Jongeren buitenschools, P3

Bandworkshops Kennismaking Popfabriek on the Road Ilpendam Popfabriek Bandcoaching

Workshops Percussie Kennismaking Popfabriek on the Road Jisp Popfabriek Digital Music

Workshop Gitaar Kennismaking Popfabriek on the Road Marken Popfabriek Popzang

Workshops Popzang Kennismaking Popfabriek on the Road Monnickendam Aanbod via P3

Workshop Digital Music Kennismaking Popfabriek on the Road Wormer

Rapworkshop Kennismaking Popfabriek on the Road Zuiderwoude

Musicalworkshop Kennismaking

Sing & Songwriting workshop Kennismaking

Bandworkshops Intensief

Sing & Songwriting Intensief

Digital Music Intensief

Gitaar Intensief

Percussie Intenstief Koren

MusicalProductie Intensief Selectiekoor The Classics

Aanbod op maat Orkesten

Popworkshops 2e klassen, Don Bosco College Waterland Jeugdorkest

Muziekworkshops CKV week, 3 VMBO Clusius College Purmerend Waterland Jeugdorkest deelname Orkestenweekend 
OverasseltMuziekworkshops activiteitenweek, 1e klassen, PSG Antoni Gaudi

Muziekworkshops activiteitenweek, P 1 VMBO, SG Nelson Mandela Waterland Bigband

Bandworkshops 1 VMBO, SG Bladergroen

Muzieklessen
jongeren

OVERZICHT CURSUSAANBOD 2021 1
              tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven
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OVERZICHT CURSUSAANBOD 2021 1

ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL VIA ANDERE AANBIEDERS BUITENSCHOOLS

Basisscholen voor Speciaal Onderwijs, inschools Jongeren en volwassenen met verstandelijke 
beperking

Jongeren en volwassenen met verstandelijke 
beperking

Blokfluit Muziekactiviteiten De Prinsenstichting / De Knoop Muziekgroep Speciaal

Dwarsfluit Musical Speciaal

Gitaar Band Speciaal

Harp

Keyboard

Klein slagwerk

Melodica

Trompet

Ukelele

Viool

Muzieklessen
speciale 

doelgroepen

 kinderen
 jongeren

volwassenen

              tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven
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ONDER SCHOOLTIJD IN SCHOOL NASCHOOLS IN SCHOOL BUITENSCHOOLS

Leerkrachten Watermusic Volwassenenkoor Worshops en Cursussen voor beginners en 
gevorderden

Deskundigheidsbevordering leerkrachten CmK Tijd voor Piano

Deskundigheidsbevordering leerkrachten Impuls Tijd voor Gitaar

Tijd voor Gitaar online

Workshops voor leerkrachten basisschool (Impuls): Tijd voor Piano online

Werken met muziekinstrumenten en boomwhackers

Werken met 123 Zing Ensembles

Muzikale concentratieoefeningen Blokfuitensembles

Rapteksten en nieuwe teksten bij een bestaande melodie maken Waterland Bigband

Improviseren met kinderen

Het aanleren van een lied en repertoire bij een thema

Werken met schoolinstrumenten

Luistervaardigheidsoefeningen

Muzikale concentratieoefeningen

Improviseren met kinderen

Muziek vakoverstijgend gebruiken

Workshop Soundtrap

Muzieklessen
volwassenen

OVERZICHT CURSUSAANBOD 2021 1
              tijdens de lockdown zijn de lessen online gegeven
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Inkomsten

Subsidies € 898.529,00

Cultuureducatie met kwaliteit (Fonds voor Cultuurparticipatie)  €  117.479,00  

Combinatiefuncties  € 26.752,00

Onderwijs  € 6.393,00

Lesgelden leerlingen  €  43.484,00    

Activiteiten €  6.520,00

Impuls muziekonderwijs  € 50.668,00

Sponsorgelden en giften € 115,00

Diverse opbrengsten  €   14.863,00

€ 1.164.803,00

Uitgaven

Personeelskosten  € 1.008.366,00

Afschrijvingen -

Overige bedrijfskosten  € 108.243,00

 € 1.116.609,00 

Totaal

Bedrijfsresultaat  € 48.194,00     

Financiële baten en lasten  - € 1.216,00

Resultaat  € 46.978,00

Bestemmingsreserve HR- beleid toekomstbestendig € 10.000,00

Bestemmingsreserve jubileum 2022 - professionele productie nieuwe start € 15.000,00

Bestemmingsreserve doorlopende leerlijn - toekomstbestendig € 15.000,00

Bestemmingsreserve transitievergoeding € 5.000,00

Egalisatiereserve € 1.978,00

FINANCIEELOVERZICHT 20212
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Colofon
Dit jaarverslag 2021
is een uitgave van

Muziekschool Waterland

Vormgeving
ZO! Vormgeving

Postadres
Geulenstraat 62

1441 RZ Purmerend

Contact

Volg ons op

info@muziekschoolwaterland.nl
www.muziekschoolwaterland.nl

www.instagram.com/zovormgeving/

http://www.facebook.com/MuziekschoolWaterland/
http://www.instagram.com/muziekschoolwaterland/
http://www.youtube.com/channel/UCZ1HOK8tnSkemGZ3uRXIt5w
mailto:info%40muziekschoolwaterland.nl?subject=
http://www.muziekschoolwaterland.nl
http://www.instagram.com/zovormgeving/
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