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De universele waarde van muziek
Plezier als de motor van het leerproces

Misschien is muziek wel de meest universele van alle kunstvormen. De taal van muziek wordt door
iedereen wel verstaan. Om je te kunnen uitdrukken in die taal is wel scholing nodig. Muziekschool
Waterland is er om iedereen op zijn eigen niveau te helpen deze mooie taal machtig te worden.
Muziekschool Waterland weet ook dat leren pas effectief is als de leerling er plezier en bevrediging uit
haalt. Onze professionals weten hoe je leren en plezier beleven aan elkaar koppelt. Dat geldt voor de
lessen op de basisscholen, workshops in het voortgezet onderwijs, optredens in De Popfabriek. Het
geldt ook voor de kinderkoren, ensembles en orkesten en alle cursussen. Enige jaren geleden heeft
Muziekschool Waterland in haar beleidsmissie vastgelegd: Samen en spelen zijn de sleutelwoorden
voor het muziekonderwijs. Nog altijd vormt dit de basis voor alle activiteiten en het brede cursuspakket
dat wordt aangeboden.
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“If we are encouraged
to invest in our
imagination we will
do no wrong”
Jacob Collier
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inleiding
De basis is gelegd

Tot 2012 waren onze lessen voor een groot deel
gericht op jeugd en volwassenen voor wie het
volgen van muziekonderwijs vanzelfsprekend
was. Daarna heeft Muziekschool Waterland de
koers verlegd naar muziekles voor iedereen. In
nauw overleg met de gemeenten, de scholen en
de muziekdocenten heeft de muziekschool haar
werkterrein voor een groot deel verlegd naar het
Primair en Voortgezet Onderwijs.
Daarnaast is het aanbod in de vrije tijd uitgebreid
en toegespitst op verschillende doelgroepen. De
jeugd in de dorpen zoeken wij op met de rijdende
popschool Popfabriek on the Road.

Zo krijgen alle inwoners van de regio Waterland de
kans om hun muzikale talent verder te ontplooien.
Hiertoe werkt de muziekschool samen met
professionele vakkrachten. De nieuwe artistiek
manager zet hier zijn netwerk in de professionele
muziekwereld bij in, omdat wij voor muziek
vóór en dóór amateurs ook hoge kwaliteitseisen
hanteren.
Om de muziekschool toegankelijk voor iedereen te
maken, worden alle activiteiten zo dicht mogelijk
bij de deelnemers georganiseerd, in de wijken en in
de scholen.

Een vitale muziekschool voor een vitale
omgeving

Op alle basisscholen in de regio geven onze
vakspecialisten instrumentale muzieklessen.
Daarnaast hebben de meeste scholen een
wekelijkse vakdocent van Muziekschool Waterland
in de klassen. Deze vakdocent ondersteunt de
algemeen muzikale vorming van de leerlingen en
de bijscholing van leerkrachten op het gebied van
muziek.

In 2018 heeft Muziekschool Waterland haar positie
als een vitale instelling voor de regio verstevigd.
De muziekschool is dankzij een efficiënte
bedrijfsvoering financieel gezond. Muziekschool
Waterland voelt zich als een vis in het water in
het maatschappelijk en cultureel netwerk in
de regio. Samen met alle partijen die hier een
rol in spelen (onderwijs, gemeenten, culturele
partners) zal Muziekschool Waterland er alles aan
doen om cúltuurparticipatie van de inwoners van

Nu de brede muzikale basisvorming stevig
verankerd is in het onderwijs, wordt het tijd om
de naschoolse infrastructuur voor muziekonderwijs
en muziekbeoefening verder te versterken.

Esther Dam, Directeur
Nico van Zadel, Artistiek Manager

Tijd voor een volgende stap

Waterland naar de next level te brengen.
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“Muziekschool Waterland wil kinderen,
jongeren en ook volwassenen ertoe
verleiden zelf muziek te maken.
Samen & Spelen zijn hierbij de sleutelwoorden”
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Muziekles op de basisscholen
Instrumentale lessen in het basisonderwijs

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 en stimuleert zij de
leerlingen om, ook na het eerste lesjaar, door te
gaan met muziekbeoefening.

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. Eens in de vijf of zes
weken worden de groepjes samengevoegd en
vormen zij een klein orkest.
• Uitvoeringen voor publiek. Zowel tussentijds
(bijvoorbeeld rond de kerst), als ook het
slotconcert aan het einde van de lesperiode.
• Evaluatie met ouders, leerlingen en leerkrachten.
• De mogelijkheid om door te stromen naar
naschoolse muzieklessen.
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Muziekles op de basisscholen
Podiumpresentaties op de basisschool
In de Bloeiende Perelaar in de Beemster en in OBS
De Gouwzee kwam naar voren dat deze scholen
graag hun steeds terugkerende muziek-/dans-/toneel
presentaties een kwaliteitsimpuls willen geven.
Leerkrachten zagen er tegenop, wisten niet zo goed
hoe ze dit moesten aanpakken, de samenwerking
met collega’s liep niet helemaal lekker, enz. Twee
muziektheaterdocenten zijn met de leerkrachten in
gesprek gegaan en hebben een begeleidingstraject
opgestart, waardoor de scholen weer weten waarom
ze dit doen. De artistieke en organisatorische
kwaliteit van de voorstellingen zijn verbeterd, de
leerkrachten hebben er weer zin en de leerlingen
kunnen hun creativiteit kwijt.
Omdat iedere school wel een vorm van podiumpresentaties door leerlingen organiseert, ontwikkelen
de theaterdocenten aan de hand van hun ervaringen
op deze twee scholen een handboek dat voor alle
scholen beschikbaar komt. Het concept zal in 2019
met ICC- ers worden besproken. De uiteindelijke
uitgave zal op een feestelijke wijze worden
gepresenteerd.

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 project varieerde per
gemeente van 17 tot 40 lesweken, afhankelijk van de beschikbare subsidie.
28 Docenten van Muziekschool Waterland
gaven in 2018 instrumentale muzieklessen
aan 2080 kinderen op 59 basisscholen in de
regio en op 5 scholen voor speciaal onderwijs.
Allemaal onder schooltijd. De volgende instrumenten
werden bespeeld: Blokfluit, cello, dwarsfluit, gitaar,
harp, hobo, hoorn, keyboard, klarinet, saxofoon,
slagwerk, trombone, trompet en viool.

● 28 docenten
● 2.080 kinderen
● 59 basisschol

en

● 5 speciaal ond

Met de orkesten Kunst na Arbeid (Purmerend) en
Beemsters Fanfare (Middenbeemster) is een samenwerking opgestart.
Kinderen worden tijdens de instrumentale muzieklessen onder schooltijd
voorbereid op deelname aan een open repetitie waarop zij met het orkest
meespelen. Zo slaan wij een brug tussen de muzieklessen op school. Door de
ouders hierbij te betrekken krijgen de orkesten ook weer nieuw publiek, en
mogelijk op termijn ook nieuwe leden.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

2018 was het tweede jaar van het vier jaar durende traject Cultuureducatie
met Kwaliteit. CmK is een matchingsregeling waarbij het rijk en de gemeente
beide een gelijk deel bijdragen. Muziekschool Waterland is “penvoerder”
(projectleider/aanvrager) voor de gemeenten Beemster, Waterland en
Wormerland.
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Muziekles op de basisscholen
Doel van de regeling is de onderwijs- en
beleidsontwikkeling van de scholen op het
gebied van cultuuronderwijs te versterken, en te
onderzoeken hoe cultuur als middel of als doel
ingezet kan worden ten behoeve van de verrijking
van het onderwijs en de brede ontwikkeling
van het kind. Op de negen scholen in de drie
gemeenten die deelnemen aan CmK doen wij dit
door aan te sluiten op de leervraag die scholen
hebben. Daar waar een bepaalde vraag bij
meerdere scholen leeft, onderzoeken wij hoe we
het traject zo efficiënt mogelijk kunnen uitzetten.

In Edam-Volendam is Bibliotheek Waterland
de penvoerder. Muziekschool Waterland is als
samenwerkingspartner en uitvoerende partij
vertegenwoordigd in zowel de projectgroep als de
stuurgroep. Hetzelfde geldt voor Purmerend, waar
Cultuurhuis Wherelant de penvoerder is.

Scholen kunnen in het kader van CmK gebruik
maken van De Cultuurloper. Dit is een instrument
waarmee scholen in acht stappen hun ambities,
visie, beleid en actieplan met betrekking tot
cultuur op de school vastleggen. Het traject wordt
begeleid door een trainer van Plein C en een
intermediair vanuit Muziekschool Waterland. Vier
scholen hebben hiervoor gekozen: De Blauwe
Morgenster, De Bloeiende Perelaar, De Fuut en de
Eigen Wijs.
In 2018 is een stuurgroep gevormd waarin
vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de
gemeenten en de muziekschool werken aan
een infrastructuur die ervoor moet zorgen dat
na afloop van de periode CmK (2017-2020)
cultuureducatie en de samenwerking van deze
partijen is geborgd in de gemeente, de scholen en
de culturele instellingen.

Regeling Impuls Muziekonderwijs
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Vanuit het Fonds Cultuurparticipatie is voor de
kleinere gemeenten in Noord-Holland Plein C
(provinciale instelling) belast met de monitoring,
evaluatie en verantwoording van de lokale
projecten.

2018 was het laatste jaar waarin scholen
een aanvraag konden doen voor de regeling
Impuls Muziekonderwijs. Door deze landelijke
regeling kunnen basisscholen voor drie jaar geld
aanvragen om muziekonderwijs op school een
kwaliteitsinjectie te geven door de inzet van
vakdocenten muziek, aanschaf van materiaal en
scholing van de leerkrachten.
Naast de 33 scholen die met hulp van MSW in de
voorgaande twee jaren al succesvol een aanvraag
hebben ingediend, zijn er in 2018 nog eens 7
scholen bij gekomen.
Hiermee maakt twee-derde van alle scholen
gebruik van de gelegenheid om experts van de
muziekschool in te zetten ten behoeven van de
algemeen muzikale vorming van de leerlingen en
de deskundigheid van leerkrachten.
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Muziekles in de brede school en na schooltijd
Buitenschoolse instrumentale muzieklessen

Om een doorgaande leerlijn (van binnenschools naar buitenschools) te
bieden kunnen leerlingen, nadat ze op school een jaar les hebben gehad, 15
instrumentale vervolglessen na schooltijd volgen in groepsverband. Dit vindt
plaats in het eigen schoolgebouw of op een school in de buurt. Voor deze
lessen betalen de ouders een bijdrage. Muziekschool Waterland verzorgt
deze lessen en stelt tegen een bescheiden vergoeding muziekinstrumenten
beschikbaar voor deze lessen. In 2018 hebben 98 leerlingen deelgenomen aan
de naschoolse instrumentale groepslessen.

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 verzorgde Muziekschool Waterland muzieklessen in het kader
van Brede School Monnickendam en Brede School Wormerland (tevens
combinatiefunctie).

Het aanbod bestond in 2018 uit:
• Wormerland: Muziek en bewegen met jonge kinderen,
   minimusical, kennismaken met gitaar, percussie/djembé,
   slagwerk, buitenspeeldag, activiteiten voor de kleintjes
   tijdens Kartondorp.
• Monnickendam (KANS): Kennismaken met gitaar,
   kennismaken met harp, kennismaken met dwarsfluit,
   Disneyliedjes zingen, voicecoaching, cursus DJ, eMusic,
   Voicekids.
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Muziekschool Waterland en het Voortgezet onderwijs
Het aanbod dat Muziekschool Waterland (MSW) verzorgt voor het
voortgezet onderwijs dient twee hoofdoelen:
• 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
Volendam met PX.
Voor al het aanbod geldt dat het is gericht op doorstroming van
binnenschoolse kennismaking naar buitenschoolse muziekbeoefening.
In Purmerend kunnen leerlingen zich laten coachen in De Popfabriek en
in Volendam is er aanbod vanuit PX.
In 2018 is net als in voorgaande jaren het hele schooljaar structureel
les gegeven aan leerlingen van het Da Vinci College op dinsdagmiddag
(bandlessen en cursussen componeren met de computer). Ook werken
MSW en het Da Vinci College samen in het Zomeravondconcert van Da Vinci.
Voor het Jan van Egmond College waren er popworkshops in het
Cultuurtraject.
Leerlingen van het Clusiuscollege werden intensief begeleid in het schrijven
van en uitvoeren van eigen muziek.

Songwriting

POPFABRIEK

DIGITAL COMPOSING
POPWORKSHOP

P3
SPELEN IN EEN BAND

Voor de activiteiten in het Voortgezet Onderwijs in Purmerend maken
MSW en de scholen gebruik van de gelden van de combinatiefunctie.
Voor het Don Bosco College in Volendam is een meerjaars programma
ontwikkeld waarin de leerlingen in de eerste twee leerjaren les krijgen
van de eigen muziekdocenten van de school volgens het curriculum.
In de daaropvolgende jaren (m.u.v. het examenjaar) verzorgt MSW
workshops en cursussen voor alle onderwijstypen: spelen in een band,
songwriting, digital composing, etc.
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pOPFABRIEK EN POPFABRIEK ON THE ROAD
In De Popfabriek werkt Muziekschool Waterland
samen met poppodium P3 en met het voortgezet
onderwijs.

De Popfabriek

De Popfabriek is actief in twee domeinen:
• Binnenschoolse activiteiten voor het Voortgezet
Onderwijs (hierboven beschreven).
• Cursussen popmuziek in de vrije tijd (in blokken
van 8 weken).
Naast dit basisaanbod heeft de muziekschool ook
in 2018 weer het evenement “Popvibrations”
georganiseerd, een breed opgezette dag met
workshops, clinics, presentaties, jamsessie en een
optreden van een professionele band (Baggio).
Om meer dwarsverbanden te leggen en nieuwe
groepen te bereiken is samenwerking gezocht met
het Muziekcafé van P3. Er is een plan ontwikkeld
waarin deelnemers zich door professionals van
de Popfabriek laten coachen in aanloop naar een
gastoptreden met de huisband van P3 tijdens de
maandelijkse avonden van het Muziekcafé.
Dit krijgt zijn beslag in het begin van 2019.
Voor de promotie van de activiteiten van De
Popfabriek wordt de site www.depopfabriek.nl
en social media kanalen ingezet.

Popfabriek On The Road

Popfabriek On The Road (PotR) is de rijdende
popschool van Muziekschool Waterland.

Jaarverslag 2018

Hiermee zoekt MSW de jeugd in de kleinere
plaatsen en dorpen op om samen met hen tien
weken te werken aan popsongs, die aan het einde
van het cursusblok voor publiek in het eigen dorp
worden uitgevoerd. Een bandcoach gaat met een
busje met instrumenten en versterkers naar het
dorpshuis, de school of wijkcentrum en werkt
daar tien weken lang met de deelnemers aan een
aantal popsongs. In 2017 is PotR begonnen in de
gemeente Waterland. In 2018 waren er in deze
gemeente cursussen in Marken, Zuiderwoude,
Monnickendam en Ilpendam.
In de gemeente Wormerland is de Popfabriek on
the Road in 2018 van start gegaan in Wormer (de
multifunctionele accommodatie van het SCWO)
en Jisp (Ons Huis) gestart. Voorafgaand aan een
nieuw cursusblok bezoeken de bandcoaches de
scholen om de kinderen te enthousiasmeren voor
dit aanbod.

HOME

speciale doelgroepen

ec

Twee musicalproducties werden
in 2018 op de planken gebracht:
“Ik hou van Holland” met
Nederlandstalige muziek en
“Kinderen voor kinderen”, waarin de
acteurs een reünie van oud-Kinderen voor
Kinderen zangers verbeeldden. Beide
voorstellingen zijn twee keer uitgevoerd in
de goed gevulde theaterzaal van Breidablick.

m
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Musical Speciaal

iaa

Ook in 2018 was er weer veel belangstelling
voor het aanbod van Muziekschool voor mensen
die verstandelijk anders functioneren dan de
gemiddelde Waterlander. Deze doelgroep
kenmerkt zich door een speciale passie voor
muziek, dans en spel.

sp

De Knoop

Een specialist van Muziekschool Waterland
verzorgt wekelijks een hele ochtend muziekactiviteiten in “De Knoop” (Prinsenstichting).

Band Speciaal

Dezelfde vakdocent geeft iedere maandag leiding
aan Band Speciaal, een popgroep bestaande uit
mensen met speciale kwaliteiten.

“Samenspelen is de meest
intense vorm van communiceren”
Jaarverslag 2018
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cursusbureau
Naast het langlopende aanbod (muzieklessen op de basisscholen binnen- en
buitenschools, ensembles en koren) zijn er ook veel cursussen die in kortere
blokken worden aangeboden. De cursussen in De Popfabriek en in de brede
scholen en de cursussen “Speciaal” zijn hier voorbeelden van.
Om te beginnen zijn er de halfjaarscursussen Muziekoriëntatie. Deze worden
in het hoofdgebouw in Purmerend gegeven, en zijn in 2018 op aanvraag ook
in Warder gegeven.
In 2018 was er weer grote belangstelling voor de cursussen “Tijd Voor Piano”
en “Tijd Voor Gitaar”. Deze cursussen zijn gericht op senioren en andere
volwassenen.
Ook “Muziek op Schoot” voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar oud was weer
zeer succesvol in 2018. In deze lessen leren (groot)ouders hoe zij muzikale
spelletjes met hun (klein)kinderen kunnen doen. Onder het motto “jong
geleerd, oud gedaan” gaven veel ouders hun kind op voor deze cursussen,
die door een gespecialiseerde docent worden gegeven.
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ensembles, (school)koren en minimusicals
Koor ‘the Classic’ in de Taborkerk

Deelnemen aan een ensemble van Muziekschool
Waterland betekent niet alleen wekelijks
repeteren, maar ook optreden voor publiek. Dit is
een onlosmakelijk muziek-pedagogisch onderdeel
van de lessen. Bovendien leveren de koren en
ensembles hiermee een actieve bijdrage aan
het culturele leven in de regio. De ensembles
van Muziekschool Waterland worden veel
gevraagd voor optredens in de regio (Uitdagen,
Zondagmiddagpodium en diverse festivals).

Koren

Omdat Samen muziek maken de kern van alle activiteiten van Muziekschool Waterland maken de
ensembles en koren een belangrijk deel uit van de muziekschool. Zó belangrijk dat een oude traditie
weer in ere is hersteld: het zomerconcert, waarmee de koren en ensembles het cursusjaar gezamenlijk
hebben afgesloten in De Taborkerk in Purmerend.

Ensembles

Het ensemble-aanbod van Muziekschool Waterland bestond in 2018 uit vijf blokfluit ensembles,
de bigband, Jeugdorkest Volendam, opstaporkest Ratjetoe in Wormer en Waterland Jeugdorkest in
Purmerend. Het harpensemble heeft tijdens het Zomerconcert haar laatste optreden gegeven. Door
gebrek aan instroom is dit ensemble inmiddels opgeheven.
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In 2018 zijn zeven schoolkoren van start gegaan in
Purmerend. Doel van deze koren is om kinderen
op een laagdrempelige manier te laten ontdekken
hoe leuk het is om samen te zingen. Na een project
van ongeveer twaalf weken kunnen kinderen
instromen in het kinderkoor van de muziekschool,
New Kickers. Om kennis te maken met New Kickers
treden de schoolkoren aan het eind van hun blok
samen met New Kickers op. Vier schoolkoren
presenteerden zich tijdens het Zomerconcert in de
Taborkerk
De Classic Frogs zijn in 2018 omgedoopt in The
Classics. Het aantal deelnemers is iets gestegen en
het niveau is ongewijzigd hoog. Het koor gaf ook in
2018 diverse optredens.
Het kinderkoor Wormer Spetters in Wormer is qua
aantal ook licht gestegen. Ook deze koren treden
vaak op.

HOME

bedrijfsvoering
1

Werkgebied								 15

2

Bestuur									 15

3

Marketing & Communicatie

16

4  

Interne bedrijfsorganisatie

16

5

Medewerkers

18

6

Huisvesting

19

Jaarverslag 2018

HOME

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. Met behulp
van haar instrumentenfonds stelt Muziekschool
Waterland instrumenten ter beschikking aan de
leerlingen. Zodat iedereen muziek kan maken!
Daarnaast heeft Muziekschool Waterland een
uitgebreid cursus aanbod, te weten muzikale
cursussen en workshops, koren en ensembles.
Voor jong en oud in de vrije tijd.
Pu rme re nd
wo rme rla nd

beems

eda m/vole nda m

ter
waterl and

Bestuur
Het bestuur van de Muziekschool Waterland
kwam in 2018 vier keer bijeen. In die
vergaderingen werden de begroting en
de jaarrekening vastgesteld en deed het
management verslag van de gang van zaken,
zowel zakelijk als artistiek.
Het bestuur is verheugd over het feit dat het
verbetertraject dat in 2017 is ingezet, in 2018
zijn vruchten heeft afgeworpen. De systemen
sluiten nu goed op elkaar aan zodat efficiënter
gewerkt kan worden zodat de aandacht nog
meer op het muziekonderwijs gericht kan zijn.
Muziekschool Waterland heeft mede daardoor
het lesaanbod in het gehele onderwijs
uitgebreid, zowel op de basisscholen als ook
in het voortgezet onderwijs. Dit krijgt verder
zijn beslag in 2019. Ook de opleving van de
koren is zeer bemoedigend.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat
Muziekschool Waterland zijn leidende rol in
het muziekonderwijs in de regio Waterland
kan handhaven en verder uitbouwen zodat
naast de jeugd ook meer volwassenen
(opnieuw) kunnen kennismaken met het
plezier zelf muziek te maken.

Jaarverslag 2018

Als elk jaar hebben bestuursleden de
diverse bijeenkomsten van de muziekschool
bijgewoond, zoals de seizoensafsluiting,
afscheid van medewerkers en de
kerstviering.
Het bestuur heeft veel waardering voor de
wijze waarop de muziekschool functioneert.
Allen, zowel het managementteam als de
medewerkers op kantoor en de docenten
zetten zich volledig in.

Het bestuur van Muziekschool Waterland
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Marketing & Communicatie

Interne bedrijfsorganisatie

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving
van kracht geworden. Deze Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), gaat over het
beschermen van persoonsgegevens.
Muziekschool Waterland heeft een privacyverklaring gepubliceerd op haar website om
het publiek te informeren hoe Muziekschool
Waterland met persoonsgegevens omgaat.
Voor intern is er een privacyverklaring opgesteld
voor medewerkers en vrijwilligers. Tevens is een
functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Gemeente Beemster heeft, in verband met
financieel zwaar weer, in februari 2018 aan MSW
laten weten de helft van de subsidie van 2018
te laten vervallen en voor 2019 geen subsidie
meer toe te kennen. Muziekschool Waterland is
tegen dit besluit in beroep gegaan. De Gemeente
Beemster heeft uiteindelijk toch de middelen
gevonden om de kinderen in de Beemster de
instrumentale lessen in de basisscholen te laten
volgen in 2018. De uiteindelijke bezuiniging heeft
er wel in geresulteerd dat de doorstroom naar
buitenschooltijd door middel van naschoolse
muzieklessen niet meer mogelijk is. Muziekschool
Waterland is verheugd dat de Gemeente Beemster
muziekeducatie op de basisscholen wel heeft
kunnen behouden in 2019. Zo kunnen de kinderen
uit de gemeente Beemster zich muzikaal blijven
ontwikkelen.

Innovatie & Ontwikkeling

Het werk van Muziekschool Waterland vindt voor
het grootste gedeelte binnen de wijken plaats,
binnen schooltijd maar ook buiten schooltijd. Dit is
terug te zien in het nieuwe ontwikkelde aanbod.
In 2018 heeft Muziekschool Waterland succesvol
7 schoolkoren opgericht waar veel kinderen
enthousiast aan deelgenomen hebben.
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De kinderen konden na een periode van ongeveer
twaalf weken het project met een optreden
afsluiten en doorstromen naar kinderkoor New
Kickers.
In de gemeente Wormerland is Muziekschool
Waterland, in nauwe samenwerking met
Jeugdorkest Ratatouille, gestart met het orkest
Ratjetoe. Insteek is om kinderen die instrumentale
lessen op de scholen hebben gevolgd, een
mogelijkheid te geven om uiteindelijk bij
Ratatouille in te stromen.
Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuur-participatie
kunnen scholen investeren in meer en beter
muziekonderwijs op de basisschool. Muziekschool
Waterland wordt door vrijwel alle basisscholen
als vanzelfsprekende samenwerkingspartner
gezien voor de aanvraag van de subsidie.
Muziekschool Waterland heeft de scholen
ondersteund bij de aanvraag van de subsidie.
In 2018 hebben nog eens 7 basisscholen een
toekenning van de subsidie ontvangen. In totaal
is Muziekschool Waterland voor deze regeling
samenwerkingspartner van 40 scholen. Dit
betekent heel veel meer muziekeducatie in het
onderwijs.

HOME

Interne bedrijfsorganisatie
Om ook kinderen en jongeren in kleine plaatsen en dorpjes in de gelegenheid
te stellen kennis te maken met het samenspelen in een band, heeft
Muziekschool Waterland het initiatief genomen voor een rijdende popschool.
Dit vanuit de filosofie dat cultuurparticipatie bijdraagt aan de leefbaarheid
van kleine kernen. Docenten trekken met een bus vol instrumenten en
apparatuur van dorp naar dorp om daar met groepen kinderen, jongeren
en mogelijk ook volwassenen bandjes te formeren die gedurende enkele
maanden naar een publiek optreden worden begeleid. We zijn met dit
project in 2017 begonnen in de gemeente Waterland, in 2018 is dit project
uitgebreid naar de gemeente Wormerland.

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. Dit jaar zijn de kinderen hier
ook bij betrokken door ze de Tips en Tops van de muzieklessen te vragen.
Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de geboden kwaliteit en
verbeterpunten. Bij de korte cursussen vindt de evaluatie plaats na de
laatste les, bij jaarcursussen aan het einde van het schooljaar.

“ Waarom is het juist de muziek die van alle kunstvormen
zo gemakkelijk de diepste emoties doet opborrelen?

Waarom is een goed gekozen akkoord vaak de spreekwoordelijke

“

laatste druppel die de emmer met tranen doet overlopen?
Robbert Dijkgraaf
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Medewerkers
Muziekschool Waterland vindt het van belang dat medewerkers competent,
betrokken en enthousiast zijn en met goede resultaten hun werk doen.
Scholing, personeelsbeleid, een goede werksfeer en een lerende cultuur
waarin medewerkers ervaringen en ‘best practices’ met elkaar delen zijn
belangrijke aspecten.
Een deel van de medewerkers is in dienst, een deel werkt als zzp-er.
De medewerkers in dienst voeren kerntaken uit.
Verzuimpercentage was 1,8% in 2018, in 2017 was dit 1,5%.
Het lage verzuimpercentage zet zich voort.

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 2018 plaatsgevonden
op: 30 maart en 19 juli.
In elk geval komen jaarlijks aan de orde de onderwerpen:
• beleidszaken;
• marktontwikkelingen;
• concurrentiepositie;
• ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten

Docenten

De medewerkers in het ‘veld’, onze kerndocenten zijn heel belangrijk, zij
voeren onze kerntaken uit. Het is van belang dat zij zich voortdurend blijven
ontwikkelen door scholing, uitwisseling en een goede werksfeer. Ook is het
belangrijk dat zij zich gesteund voelen door de bedrijfsorganisatie.
Het aantal docenten in vaste dienst was begin 2018 6,7 fte; aan het einde van
2018 was dit 5,3 fte. Er zijn docenten die instrumentale muzieklessen geven
en er zijn docenten die algemene muzikale vormingslessen geven.

Bij het interne scholingsaanbod voor onze docenten heeft in 2018
met name de nadruk gelegen op:
• Met elkaar leren en van elkaar leren
- Creative Music making
- Muziekles ‘out of the box’
- Heterogeen componeren/arrangeren
- Muzikale opwarmers
- Ontwikkeling heterogeen materiaal en software
vaardigheden
• Inhoud en kwaliteit verbeteren van het muziekonderwijs
- Muziek maken vanuit een muzikale voorstelling –
Floor Wittink
- Musiceren studeren en het brein – Wieke Karsten
- Waarom Kunst en Cultuur in het onderwijs?
En hoe dan? – Marcel Fraij
• Pedagogische benadering kinderen
- Executieve functies/groepsdynamica – Anton Horeweg
• Algemeen aanbod
- Omgaan met stress – Nico van Lange
- Teamtraining – Trudie Verhoeff

Jaarverslag 2018
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Medewerkers

Niet onderwijzend personeel

v

- Het Media College (MBO) – stagiaire dtp en
stagiaire grafische vormgeving
- ROC Amsterdam (MBO) –
rij w
stagiaires bandchoaching
- ROC Amsterdam (MBO) –
stagiaires administratie (PFB)

il l i g

MSW werkt met zo’n 25 zelfstandig ondernemers
die zij inzet als flexibele schil in haar organisatie.
Deze ondernemers worden ingezet in het
onderwijs, in ensembles, koren, cursussen en in
De Popfabriek. Allen werken geheel zelfstandig.

ers

Zelfstandigen

Het niet onderwijzend personeel in vaste dienst
bedroeg in 2018 3,35 fte.
Het team bestaat uit 5 personen met in totaal 3 fte
voor de volgende functies:
• 1 directeur (eindverantwoordelijk) 0.68 fte
• 1 artistiek manager 0,5 fte
• 1 medewerker financiën en administratie
0,56 fte
• 1 medewerker beheer en logistiek 0,89 fte
• 1 medewerker scholen en beheer 0,63

Vrijwilligers

Binnen het team zijn er twee medewerkers die
aangegeven hebben met vervroegd pensioen te
willen gaan. Voor deze medewerkers is er in 2018
een vervanger geworven.

Muziekschool Waterland is met name te vinden
in de wijken van de gemeenten. Docenten geven
les in de scholen (basis en voortgezet). Veel
muzieklessen in de vrije tijd worden na schooltijd
ook in de schoolgebouwen gegeven, denk aan de
schoolkoren, naschoolse instrumentale lessen,
bandcoaching etc.
Het hoofdgebouw van Muziekschool Waterland is
gevestigd aan de Geulenstraat 62 te Purmerend.
Ze deelt het pand met de dagopvang van Odion.
Muziekschool Waterland verzorgt het beheer van
het pand namens de twee partijen.

Stagiaires

Muziekschool Waterland is een erkend leerbedrijf
en heeft in 2018 weer een aantal stagiaires een
plaats mogen bieden om te leren binnen de
organisatie. Muziekschool Waterland werkt
samen met:

Vrijwilligers hebben ‘hart voor de zaak’. Dat
maakt hen extra onmisbaar voor Muziekschool
Waterland. Onze 26 vaste en onze ambulante
vrijwilligers zijn zeer actief en hebben diverse
rollen binnen de organisatie. We uiten gedurende
het jaar onze waardering en erkenning op diverse
manieren, maar de betekenis van hen is lastig uit
te drukken.

huisvesting
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In 2018 is de verkenning om in de toekomst in te
gaan huizen bij Poppodium P3 verder uitgebreid.
De gemeente maakt werk van het onderzoek
naar een betere exploitatie van het pand door
met verschillende partijen de mogelijkheden en
onmogelijkheden te bespreken. Tevens heeft de
gemeente de architect van het pand de opdracht
gegeven om verschillende scenario’s te schetsen.
Het huidige pand kan een muziekverzamelgebouw
worden. Een inspirerend verzamelpunt voor
educatie, optredens en muzikale ontmoetingen
en kruisbestuivingen. Door krachten te bundelen
kunnen meer activiteiten worden ontplooid en
kunnen meer mensen worden bereikt.
Het docentencollectief Muziekles Waterland
maakt gebruik van de lokalen van Muziekschool
Waterland. De docenten geven instrumentale
muzieklessen aan leerlingen. Dit doen zij
zowel in het hoofdgebouw in Purmerend als
in dependances in Wormer, Monnickendam,
Beemster en Marken.

Instrumentarium

Muziekschool Waterland maakt gebruik van zo’n
2.400 instrumenten, waarvan het overgrote deel
gebruikt wordt door kinderen in de basisscholen.
Om beter zicht te houden op de logistiek van de
instrumenten zijn ze begin 2018 allen voorzien van
een barcode.
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Uitvoeringen en evenementen
Datum

Uitvoering, locatie

Datum

Uitvoering, locatie

Kinderkoren Wormer

6 juli

Zomeruitvoering Taborkerk Purmerend

24 maart

Leden Wormerspetters werken mee aan Matthäus Passion

24 oktober

Ensemble dag Jisp - Orlando Gibbons

Amsterdam en Alkmaar

18 november

Uitvoering Kerk Kwadijk met Lapis Ensemble – Giovanni Gabrieli

27 maart

Soundmixshow Weremere

Harpensemble Arpa Chiara

15 april

Korendag Jisp

9 januari

Nieuwjaarsreceptie gemeente Wormerland

9, 10 juni

Zangkamp Limmen

6 juli

Zomeruitvoering Taborkerk Purmerend

24 novemer

Intocht Sinterklaas Wormerveer

Waterland Bigband

18 december

Kerstconcert aula WormerWieken

14 januari

Zondagmiddagpodium Molentocht Purmerend

19 januari

Breidablick Middenbeemster

17 maart

Verkiezingsmarkt Purmerend

Jeugdkoor The Classic Frogs

15 april

Zondagmiddagpodium Triton Purmerend

18 maart

Benefiet galaconcert Unicef, Purmaryn Purmerend

5 mei

Optreden Bevrijdingspop Koemarkt Purmerend

4 mei

Herdenkingsconcert Nicolaaskerk Purmerend

22 september

Uitdagen Purmerend

15 juni

Zomeravondconcert Da Vinci College in P3 Purmerend

Waterland Jeugdorkest

6 juli

Zomeruitvoering Taborkerk Purmerend

14, 15 april

Werkweekend Bergen

24 juni

Optreden Archeon tijdens het 6e jeugdorkestenfestival

New Kickers
19 december

Kerstconcert zaal muziekschool Purmerend

Koor The Classics
8 september

Korenlint Haarlem

6 juli

Zomeruitvoering Taborkerk Purmerend

12 oktober

Afsluitend concert projectperiode muziekschool Purmerend

22 september

Optreden tijdens Uitdagen Purmerend

11 december

2 concertjes (kerst) op de VMBO-campus voor het personeel

Ratjetoe

14 december

Winters Purmerend, Koemarkt

25 maart

21 december

Winkelcentrum Kooimanweg Purmerend

Leerorkest Volendam

Blokfluitensembles

30 juni

Jaarverslag 2018

Open Dag Ratjetoe
Optreden op Volendammerdag PX Volendam
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Uitvoeringen en evenementen
Datum

Uitvoering, locatie

Popfabriek on the Road
19 januari

Optreden band bij tienderdisco De Bolder Monnickendam

6 april

Optreden band basisschool De Fuut monnickendam

20 april

Optreden band basisschool De Overhaal Zuiderwoude

20 april

Optreden band basisschool Van Randwijk

17 juni

Bands uit Wormer en Zuiderwoude treden op tijdens
Popvibrations in P3 Purmerend

29 december

Opname videoclip PotR Marken

De Popfabriek
17 juni

Popvibrations, workshops en optredens in P3 Purmerend

22 september

Presentaties Uitdagen Purmerend

17 december

Presentatie Band Speciaal

Musical Speciaal
26, 27 mei

Uitvoering “Ik hou van Holland” Breidablick Middenbeemster

24, 25 november Uitvoering “De reünie” Breidablick Middenbeemster
Met de Scholen
22 februari

Presentatie popworkshop door leerlingen Clusius College, P3
Purmerend

juni, juli

Afsluitende presentaties voor ouders en leerlingen door alle
kinderen uit de groepen 5 (instrumentale muziekles)

13 juli

Wilgendroom, muziektheatervoorstelling door leerlingen
De Koningsspil in Kerk van Oosthuizen

december

Kerstuitvoeringen door de instrumentale leerlingen, groep 5
op vrijwel alle basisscholen

Jaarverslag 2018
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Onder schooltijd in school
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overzicht cursusaanbod 2018
Buitenschools

Naschools in school

Muziekles op basisscholen onder schooltijd

Naschools in scholen (4-12 jaar)

Voor de kleintjes (1-4 jaar)

Blokfluit

Cursus Muziekoriëntatie A (4 -6 jaar)

Muziek op schoot (diverse locaties)

Bugel

Cursus Muziekoriëntatie B (6 -8 jaar)

Workshop Muziek met het jonge kind

Cello

Minimuscial Frozen op Carrousel

Proeflessen Muziek op schoot (div. kinderdagverblijven)

Dwarsfluit

Schoolkoor naschools Carrousel

Naschools buitenschools (4-12 jaar)

Gitaar

Schoolkoor naschools Eggert

Cursus Muziekoriëntatie A (4 -6 jaar)

Hobo

Schoolkoor naschools Toermalijn

Cursus Muziekoriëntatie B (6 -8 jaar)

Hoorn

Schoolkoor naschools Marimba

Cursus Popfabriek - Junior

Keyboard

Schoolkoor naschools AkkerDijk

Workshop Sinterklaasliedjes Kinderdagverblijf
Op de Step

Klarinet

Schoolkoor naschools Het Baken

Pop-Music Producer Kids

Saxofoon

Schoolkoor naschools Boemerang

Koren

Slagwerk

Schoolkoor naschools Delta

Kinderkoor Waterland New Kickers

Trompet

Popfabriek on the Road Broek in Waterland

Projectkoor Mattheus

Viool

Popfabriek on the Road Ilpendam

Kinderkoor Wormer Spetters

Impuls

Popfabriek on the Road Jisp

Koorworkshops The Classics

AMV/CmK

Popfabriek on the Road Marken

Ensembles

Popfabriek on the Road Monnickendam

Waterland Jeugdorkest

Popfabriek on the Road Wormer

Ratjetoe (beginnersgroep bij jeugdorkest Ratatouille)

Popfabriek on the Road Zuiderwoude

Vakantieworkshops via Clup
Zomervakantie muziekworkshops Pret in Purmerend
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overzicht cursusaanbod 2018
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Onder schooltijd in school

Naschools in school

Extra lessen inschools Primair Onderwijs
onder schooltijd

Naschools vervolgaanbod instrumentaal,
inschools (6-12 jaar) op meerdere scholen, in alle

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

Workshops tijdens themaweek of feestdagen

Blokfluit

Kennismaking Gitaar / PO middenbouw

Kleuterworkshops Koningsspelen

Bugel

Cursus Gitaar / POmiddenbouw

gemeentes (-Beemster) aangeboden

Workshops met presentatie tijdens zomerfeest Trifolium Cello

Cursus harpspelen voor je knuffel / PO onderbouw

Workshops met presentatie tijdens feestweek
Oeboentoe/Kawam

Dwarsfluit

Cursus DJ / PO midden- / bovenbouw

Extra lessen Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Gitaar

Cursus kennismaking gitaar / PO middenbouw

Algemeen Muzikale Vorming (AMV)

Harp

Cursus percussie / PO middenbouw

Hobo

Cursus dwarsfluit / PO bovenbouw

Hoorn

Cursus Disneyliedjes / PO onderbouw

Keyboard

Cursus voice coaching / PO middenbouw

Klarinet

Cursus Voicekids / PO middenbouw

Saxofoon

Cursus slagwerk / PO midden- en bovenbouw

Trompet

Cursus muziek en beweging met jonge kinderen /
PO onderbouw

Viool

Cursus eMusic / PO bovenbouw
Cursus Minimusical / PO onder- en middenbouw
Workshops tijdens Buitenspeeldag
Workshops tijdens Kartondorp / PO onderbouw
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overzicht cursusaanbod 2018
Buitenschools
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Onder schooltijd in school

Jongeren buitenschools
Bandworkshops 3e klassen Don Bosco

Popfabriek - Bandcoaching

Workshops Digital Music 4e klassen Don Bosco

Popfabriek - Popstart

Songwriting project 5de klassen Don Bosco

Popfabriek - Music Producer Youth

Workshops DiMi Da Vinci College

Popfabriek - Zingen vanuit je hart

Rondje Cultuur Jan van Egmond

Popfabriek - Singer Songwriter

Muziekproject Clusius in CKV-week

Open Dag MSW workshops Popfabriek

Design project Rietveld College

Open Dag MSW workshops Muziek met tablet

December Music Nelson Mandela

Popvibrations, band
Popvibrations, zang
Popvibrations, Percussie
Popvibrations, Songwriting
Popvibrations, Productieleiding
Popvibrations optreden PotR
Popvibrations, gitaar
Koorworkshops The Classics
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overzicht cursusaanbod 2018
via andere aanbieders

doel

Onder schooltijd in school

Buitenschools

Basisscholen voor Speciaal Onderwijs, inschools

Anderstaligen, cursisten van NL-Plein

Jongeren en volwassenen met verstandelijke
beperking

Blokfluit

Workshop Zing Nederlands met me, via Bibliotheek Waterland

Bandfabriek speciaal

Dwarsfluit

Mensen verschillende culturele achtergrond

Musical Speciaal De Reünie

Gitaar

Workshop Djembé tijdens Internationale Vrouwendag,
via De Bolder

Musical Speciaal Ik hou van Holland

Harp

Muziekactiviteiten De Prinsenstichting / De Knoop

Keyboard

Muziekactiviteiten Odion / Weidevogels

Klein slagwerk

Kerstsamenzang Odion

Melodica

kinderen

Trompet

jongeren

Ukelele

volwassenen

Viool
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Onder schooltijd in school
Deskundigheidsbevordering leerkrachten CmK
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overzicht cursusaanbod 2018
via andere aanbieders
Gitaarbegeleiding voor leerkrachten

Buitenschools
Workshops en Cursussen voor beginners en
gevorderden

Deskundigheidsbevordering leerkrachten Impuls

Tijd voor een Band

Workshops voor leerkrachten basisschool
(Impuls)

Tijd voor Piano

Werken met muziekinstrumenten en boomwhackers

Tijd voor Keyboard

Werken met 123 Zing

Tijd voor Gitaar

Muzikale concentratieoefeningen

Tijd voor Harp

Rapteksten en nieuwe teksten bij een bestaande
melodie maken

Workshop Djembé voor vrijwillgers van het Filmhuis

Improviseren met kinderen

Ensembles

Het aanleren van een lied en repertoire bij een thema

Blokfluitensemble Moyen Age

Werken met schoolinstrumenten

Blokfuitensemble Andrea Gabrieli

Luistervaardigheidsoefeningen

Blokfuitensemble Giovanni Gabrieli

Muzikale concentratieoefeningen

Blokfluitensemble Banchieri

Improviseren met kinderen

Blokfuitsamenspel Orlando Gibbons

Muziek vakoverstijgend gebruiken

Waterland Bigband

Workshop Soundtrap

Harpensemble Arpa Chiara
tijd voor piano
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Waterland Jeugdorkest
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Uren- en leerlingenoverzicht 2018
deelname

contact

lesuren

deelname

Instrumentale lessen in het primair onderwijs
961

36.250

5.279

Waterland

224

8.960

975

Beemster

111

2.035

268

Edam-Volendam

446

5.687

823

Wormerland

171

3.420

418

1.913

56.352

7.763

Algemene muzikale vorming in het primair onderwijs
275

1.700

96

Lessen buiten schooltijd, instrumentaal en algemeen vormend
muziekonderwijs + diverse bredeschool muziekactiviteiten
Purmerend

194

310

233

Waterland

54

331

47

Beemster

0

0

0

Edam-Volendam

0

0

0

288

866

140

536

1.507

420

Wormerland

lesuren

Speciaal aanbod voor mensen met een beperking

Purmerend

Beemster

contact

De Popfabriek en Voortgezet onderwijs

76

5.520

180

144

2.973

158

Waterland

5

288

6

Beemster

3

169

3,3

24

1.248

60

176

4.678

227

Purmerend

56

3.084

269

Waterland

7

350

27

Beemster

10

686

48

Edam-Volendam

29

1.554

139

5

217

24

107

5.891

507

Purmerend

Koren
Purmerend

Wormerland

Ensembles en orkesten

Wormerland

Cultuureducatie met Kwaliteit
Purmerend

150

1.700

173

Waterland

150

1.550

131

Purmerend

570

2.153

359

Beemster

250

2.500

99

Edam-Volendam

287

780

120

Edam-Volendam

130

1.300

176

857

2.933

480

Wormerland

30

300

134

710

7.350

713
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Uren- en leerlingenoverzicht 2018
deelname

contact

lesuren

Cursussen in de vrije tijd
Purmerend

132

680

Waterland

15

86

Beemster

10

58

Edam-Volendam

28

266

185

1.090

Impuls Muziekonderwijs, door Fonds Cultuur Participatie en
basisscholen
Purmerend

1.883

16.715

706

Waterland

650

5.646

260

Beemster

250

1.375

55

1.095

9.500

404

667

6.780

284

4.545

40.016

1.709

Edam-Volendam
Wormerland

leerlingen
TOTAAL

9.380

contacturen
127.035

lesuren
12.096

contacturen zijn bij
benadering
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financieeloverzicht 2018
Inkomsten
Subsidies 5 gemeenten

€ 788.609,00

Cultuureducatie met kwaliteit (Fonds
voor Cultuurparticipatie)

€ 32.937 ,00

Combinatiefuncties

€ 26.120 ,00

Onderwijs

€

Lesgelden

€ 39.961,00

Impuls muziekonderwijs

€ 208.580,00

Diverse opbrengsten

€ 31.029,00

8.863,00

€ 1.136.099,00

Uitgaven
Personeelskosten

€ 976.787,00

Afschrijvingen

€

Overige bedrijfskosten

€ 168.277,00

1.524,00

€ 1.146.588,00

Totaal
Bedrijfsresultaat

€

-10.489,40

Financiële baten en lasten

€

-857,00

Resultaat

€

-11.346,40

Bestemmingsreserve overgang naar
nieuwe CAO

€

12.921,00
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betrokkenen
1

Samenwerkingspartners						32

2

Medewerkers en vrijwilligers

34

“Intenser dan in muziek kan
het leven niet ervaren worden.
Als het er echt op aankomt
huilen prinsessen en beginnen
presidenten te zingen”
Carel Kraayenhof
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Samenwerkingspartners
Subsidiegevers
Gemeente Purmerend
Gemeente Waterland
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Wormerland

Purmerends Museum
Stichting Klankbordfonds
Theater De Purmaryn
Theater de Verbeelding
Vereniging Historisch Purmerend

Gemeente Beemster

Zorg

Cultuur

Prinsenstichting

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam
Cultuurhuis Wherelant
De Rijdende Popschool Groningen

Breidablick
Dagopvang Odion
Clup Welzijn

Diversen
Rotary Purmerend
Media College Amsterdam
Roc Amsterdam

Sponsors, fondsen
Brownies en downies
Waarvan Akte
Joh. Steenkist -Schijfsma
Techsoup
Google Nonprofit, Adword

Diverse lokale koren en orkesten

Onderwijs

Docenten collectief Muziekles Waterland (MLW)

CPOW en OPSO SPOOR, SKOV, AGORA

Voortman Groep

Jeugdorkest Ratatouille

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

Bouwmaat

Filmhuis Purmerend
Kunst- en Cultuurplatform Edam-Volendam
Landelijke culturele instellingen, LKCA,
Cultuurconnectie

De Graaf Groep

Scholen voortgezet onderwijs, Purmerend,
Edam-Volendam
Naschoolse opvang

Prins Berhard Cultuurfonds
Stimuleringssubsidie Gemeente Waterland
Diverse instrumentdonaties van particulieren

Bredeschool Waterland KANS

Voortgezet Onderwijs

Bredeschool Beemster

Clusius College Purmerend

Bredeschool Edam

Da Vinci College Purmerend

Bredeschool Broek in Waterland

Don Bosco College Volendam

Bredeschool Wormerland

Jan van Egmond College Purmerend

Plein C, Alkmaar

Diversen

sg Gaudi Purmerend

Poortersfeesten

Diverse dependances en locaties

sg Gerrit Rietveld Purmerend

Poppodium P3

Diverse media

sg Nelson Mandela Purmerend

Museum Waterland
NKT
OCK (overleg Noord-Hollandse Centra voor de
Kunsten)
Openbare Bibliotheek Waterland
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Samenwerkingspartners
Primair Onderwijs

De Vlieger

Waterland

Beemster

Waterlandschool Vrije School

De Binnendijk

De Weidevogels

De Blauwe Ster

De Wheermolen

De Fuut

Edam-Volendam

De Gouwzee

De Blokwhere

De Havenrakkers

St. Jozef

De Overhaal

J.F. Kennedy Volendam

H.N. van Randwijkschool

‘t Kofschip

De Rietlanden

St. Nicolaas

St. Sebastianus

St. Petrus

De Verwondering

De Spinmolen

Wormerland

De Springplank

De Eendragt

Vincentius

De Harpoen

De Zuidwester

Weremere

De Piramide

OBS Wijdewormer

De Trimaran

WormerWieken

De Nieuwe School Edam

Eigen Wijs

De Blauwe Morgenster
De Bloeiende Perelaar
Lourdes

Purmerend
De AkkerDijk
Het Baken
De Boemerang
‘t Carrousel
De Delta
Willem Eggert
Kawama
De Klimop
De Koempoelan
De Marimba
Montessori Purmerend
De Nieuwe Wereld
Oeboentoe
‘t Pierement
‘t Prisma
De Ranonkel
De Toermalijn

Mr. Haye
De Koningsspil
OBS Middelie
‘t Tilletje
Prinses Beatrix

Trifolium
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Medewerkers en vrijwilligers
Stichtingsbestuur

Docenten instrumentaal

De heer F. Habold, Voorzitter

Gerlieke Aartsen, Hobo

De heer J.L. Ket, Vice-voorzitter

Martine Belder, Cello

De heer W. Opmeer, Penningmeester

Sebastiaan van den Bergh, Cello

Mevrouw C. Asselbergs-Crol, Secretaris

Afke Borst, Piano / Keyboard

Mevrouw P.W.A. Rolvink, Lid

Hannie Broggel, Blokfluit

De heer R. Sampimon, Lid

Ruth Cobelens, Viool

Comité van Ondersteuning

Panc Daalder, Slagwerk

Carel Kraayenhof

Marjatta Fehres, Harp

Docenten CMK/AMV/ Cursussen

Frank Groothof

Shanice van der Fluit, Keyboard

Gerlieke Aartsen

Candy Dulfer

Thijs van Gemert, Gitaar

Pien Breeuwsma

Maarten Heijmans

Leon Gouda, Slagwerk

Mathias Breton

Stagiaires

Auke Haaksma, Gitaar

Patricia Dam

Lex Horst, Gitaar

Tanja Gardner

Saskia van der Hall, Dwarsfluit

Natasja Groot

Sander Hamstra, Gitaar

Ageeth de Haan

Johan Keeman, Gitaar

Minke Huisenga

Albert Keijzer, Keyboard

Marieloes Koopman

Jan Maarten Koeman, Keyboard

Jan Koppes

Esther Dam, Directeur

Marlon Lok-Hin, Slagwerk

Susan Meertens

Marlie Durge, Medewerker Scholen + administratie

Tim van Malssen, Gitaar

Amanda Muller

Timo Groot, Medewerker Beheer

Anton Michel, Trompet / Hoorn

Joep van der Oord

Michael Hesselink, Artistiek Manager

Mirjam Michel, Viool

Walter Kocken, Medewerker Beheer

Esther v/d Ploeg, Hobo

Sylvia Tolboom, Medewerker Financieel

Charlotte Rutgers, Viool

Gijs v/d Kamer, ROC muziek
Jade Kalijan, MBO College Westpoort
Yona Passos de Morais, Media College – Vormgeving
Eva Smit, Media College – DTP

Bedrijfsbureau

Nico van Zadel, Artistiek Manager
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Remmert Tromp, Saxofoon / klarinet
Claudia Valenzuela, Viool
Dieke Verrijk, Dwarsfluit / trompet
Peter Vinken, Viool / orkest
Trudy Visser, Gitaar
Sven de Vries, Gitaar
Fraukje Weishaupt, Keyboard
Lies Witvliet, Divers

Ravel van Ophem
Diana Veldkamp

HOME

Medewerkers en vrijwilligers
Docenten koren

Lisa Rietveld

Quirine Veerman

Onno Smit

Hanna Visser

Denzel Sprenkeling

Paul Visser

Mick Temmink

Bep Vos

Laurens Tol

Ed Wakker

Lisa Rietveld, Koordocent

Vaste vrijwilligers in 2018

Wieteke Weenink

Docenten ensembles

Peter Altink

Martine Belder, Blokfluit

Tom Gaasbeek

Hannie Broggel, Blokfluit

Aart Heere

Marjatta Fehres, Harp

Heleen Hekker

Bart Tuinman, Big Band

Marchel Hoek

Peter Vinken, Jeugdorkest

Nel Hupkes

Docenten voortgezet onderwijs /
De Popfabriek

Reint Jonker

Shauni Bax

Theun Koster

Frank Bond

Anjette Marcus

Paul Bond

Jos Marcus

Fabiana Dammers

Jef van Niel

Auke Haaksma

Sofie-Louise Schouten

Gerardt Heusinkveld

Wendy Sier

Wouter Horn

Diana Sluys

Pim Kamp

Manon Thorborg

Michiel Mensingh

Robin Thorborg

Channa van ’t Riet

Debora van Twisk

Fabiana Dammers, Dirigent
Luc Ket, Koordocent
Jos Markus, Pianist
Patrice van Opstal, Dirigent

Rob Westerveld

Max Kocken
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