
MUZIEKSCHOOL WATERLAND WIL IEDEREEN, VAN JONG TOT OUD, INSPIREREN OM 

MET PLEZIER TE MUSICEREN. ZIJ IS KOPLOPER OP HET GEBIED VAN MUZIEKEDUCATIE 

IN DE REGIO WATERLAND. ZIJ MAAKT ZICH STERK VOOR MUZIEKONDERWIJS OP 

BASISSCHOLEN EN HEEFT EEN INSPIREREND LESPAKKET ONTWIKKELD WAARMEE 

JAARLIJKS ZO’N 5000 BASISSCHOOLKINDEREN IN DE REGIO KENNIS MAKEN MET 

MUZIEKBEOEFENING. DAARNAAST HEEFT MUZIEKSCHOOL WATERLAND EEN BREED 

PAKKET AAN INSPIRERENDE LESSEN EN WORKSHOPS ONTWIKKELD, OOK VOOR 

BUITENSCHOOLSE LESSEN EN ACTIVITEITEN. 

Instrumentale muziekles op alle 
basisscholen in regio Waterland

MUZIEKDOCENT
is verantwoordelijk voor lesinhoud (boeiend, uitdagend en 
afwisselend), lesorganisatie (planning en voorbereiding), 
bewaakt het leerproces (groepsvorming, sfeer en  
lesdoelen), verzorgt instrumenten en communiceert met 
school, leerkrachten en team muziekdocenten.

MUZIEKSCHOOL WATERLAND
is verantwoordelijk voor muziekdidactische en pedago-
gische kwaliteit van de lessen, organiseert scholing en 
coaching voor de muziekdocenten, coördineert het les-
programma c.q. leerplan, evalueert met scholen en ouders, 
verzorgt de lesroosters en regelt de instrumenten.

SCHOOL
is verantwoordelijk voor de organisatie en groepsindeling.  
De school verzorgt de lesruimte, distribueert en regi-
streert de instrumenten, verzorgt opslag instrumenten, 
communiceert met ouders, stimuleert vervolgaanbod en 
maakt presentaties/uitvoeringen mogelijk. Geeft relevante 
informatie tijdig door aan Muziekschool Waterland.

OUDERS
zijn betrokken bij de muzikale ontwikkeling van hun 
kind: stimuleren (thuis) oefenen, wonen de uitvoeringen 
bij, zien toe op juiste behandeling instrumenten thuis 
en zorgen ervoor dat instrument aan het einde van de 
lessencyclus weer in goede staat wordt ingeleverd.

KINDEREN
nemen actief deel aan de lessen, gaan zorgvuldig 
om met de instrumenten en oefenen ook buiten 
de lessen. De meeste lessen worden aangeboden 
aan leerlingen uit groep 5.

LEERDOELEN VOOR DE LEERLINGEN

• Liedjes zingen en eenvoudige

stukjes spelen op instrument

• Instrumenten speelklaar maken

en opruimen

• Samenwerken, samenspelen,

reageren op de docent

• Improviseren

• Presenteren

TEAMAANVOERDER
is de schakel tussen school en team muziekdocenten, 
is verantwoordelijk voor overleg in het team en de 
specifieke invulling van het programma op de school 
(praktisch en inhoudelijk). Daarnaast organiseert de team- 
coördinator wat nodig is voor presentaties/uitvoeringen.

Samen en spelen zijn de 
sleutelwoorden voor het 
muziekonderwijs van 
Muziekschool Waterland
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