Voordat u uzelf of uw kind inschreef voor muzieklessen
bij harmonie en drumband St. Caecilia heeft u hierover,
zowel mondeling als schriftelijk, globaal informatie
gehad. In deze brochure willen wij u wat meer
inhoudelijke informatie geven en u wat vertellen over de
achtergrond van de muzieklessen. Wij beseffen ons dat
het een zeer uitgebreid verhaal is geworden. Daarom
geven wij u het advies dit te bewaren en weer eens te
lezen als u zich in de betreffende leerfase bevindt. In de
onderstaande tekst wordt telkens over u gesproken,
hiermee bedoelen wij uzelf of uw kind.

Inleiding
St. Caecilia heeft m.b.t. de opleiding een
samenwerkingovereenkomst met Kunst&Co. Het
muziekonderwijs binnen onze vereniging vindt plaats onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij hebben hiervoor
gekozen om ervoor te zorgen dat we kwalitatief goede
opleidingen kunnen waarborgen, ook in de toekomst.
Daarnaast vinden we het van groot belang om zoveel mogelijk
Volkelse jeugd (maar ook de volwassenen) te stimuleren tot
het volgen van muziekonderwijs en hen zo mogelijk te
bewegen tot lidmaatschap van St. Caecilia. We hebben in
Kunst&Co een professionele organisatie gevonden die zich in
het nastreven van beide doelen herkent.
Binnen de vereniging is de Opleidingscommissie (OC) direct
verantwoordelijk voor de opleidingen. De commissie bestaat
uit 4 personen waarvan tenminste 1 bestuurslid die voor de
terugkoppeling naar het bestuur zorgt. Verder is er nog een
coördinator, die is het eerste aanspreekpunt en belast met de
communicatie tussen de OC en Kunst&Co. Voor actuele
gegevens van de opleidingscommissie verwijzen wij u naar de
website van de vereniging www.sintcaecilia-volkel.nl.
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Korting op het lesgeld en voorwaarden
Als vereniging willen we graag investeren in een volwaardige
opleiding van onze leerlingen. Hiermee vormen we een basis
voor de instandhouding van de harmonie en slagwerkgroep.
De tarieven van de lesgelden zijn beduidend lager dan de
standaard tarieven van Kunst&Co. Zowel Kunst&Co als St.
Caecilia nemen namelijk een deel van de kosten van het
standaardtarief voor hun rekening.
Er zijn echter wel aanvullende voorwaarden om voor deze
korting in aanmerking te komen, te weten:
• de leerling moet de intentie hebben om bij het behalen
van het A-diploma lid te worden van de harmonie of
drumband van onze vereniging;
• de leerling gaat, na overleg met de docent, in het
tweede jaar deelnemen aan het leerlingenorkest van
onze vereniging (deelname is voor eigen leerlingen
kosteloos).
Deze meetmomenten hebben we als vereniging bewust
gekozen. Ze zijn voor ons namelijk een goede graadmeter als
het gaat om de intentie van de leerling om bij harmonie of
drumband te gaan musiceren.
Wanneer u niet aan deze volwaarde voldoet stopt de
kortingsregeling. U kunt dan wel op dezelfde locatie les blijven
volgen, maar dan betaalt u het normale Kunst&Co-tarief. Ook
de huur van het instrument van de vereniging kan
gecontinueerd worden, daarbij geldt echter wel dat wanneer
er een tekort is aan instrumenten ‘eigen’ leden en leerlingen
voor gaan.

Opleiding en rapportage
Algemeen
Alle leerlingen volgen les in het HaFa-traject van Kunst&Co
(prestatief), hierbij wordt les gegeven volgens het HaFaraamleerplan. Wanneer u besluit af te wijken van dit traject en
bijvoorbeeld verder te gaan in de recreatieve leerweg, stopt
daarmee ook de kortingsregeling.
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Bij elk traject wordt de lesduur per les aangegeven, deze
neemt telkens toe. Ook de tarieven zijn daarbij steeds anders.
Hiervoor verwijzen wij naar de brochure ‘voorwaarden en
prijslijst’.
Omdat de opleiding slagwerk wat afwijkt van de opleiding van
alle blaasinstrumenten wordt hier bij de omschrijving van elk
traject specifiek aandacht aan besteed.

Rapportage en oudergesprek
In de samenwerkingsovereenkomst hebben wij ook richtlijnen
voor de duur van de verschillende trajecten bepaald. Een en
ander is uiteraard individueel bepaald. Tweemaal per jaar
krijgt u een rapport. Middels dit rapport wordt u op de hoogte
gehouden van de vorderingen. Hieraan is tevens een gesprek
(met de ouders) gekoppeld. In dit gesprek wordt door de
docent aangegeven wat er aan de orde is geweest en hoe de
vorderingen zijn. Tevens worden de verwachting voor het
komende jaar uitgesproken.
Dit rapport wordt ook teruggekoppeld naar de OC, daarnaast
heeft onze coördinator met elke docent een leerlingbespreking. De reden hiervoor is, dat wij als vereniging zicht
blijven houden op de opleiding van alle leerlingen waarin wij
gedeeltelijk financieel aan bijdragen.

Examens
Er wordt geëxamineerd volgens de HaFa-normen zoals die zijn
omschreven in het HaFa-raamleerplan. Voorafgaand aan het
praktijkexamen is er een schriftelijk HaFa-theorie-examen.
Het praktijkexamen zal voorbereid worden in de reguliere
lessen. Voor het theorie-examen volgt u een aparte
theoriemodule. Hiervoor worden extra kosten berekend. Bij
voldoende deelname worden deze lessen in Volkel gegeven.
De examens vinden doorgaans plaats voor de kerstvakantie
(nov/dec) en aan het einde van een lesjaar (mei/juni).
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A-traject
duur:
3 jaar
lestijd:
20 minuten
Het eerste jaar van de opleiding is met name gericht op de
kennismaking met het instrument er zal vooral nog individueel
gemusiceerd worden.
In het tweede jaar gaat u deelnemen aan het leerlingenorkest.
Het derde jaar staat in het teken van de voorbereiding van het
examen. Na het behalen van het A-diploma gaat u deelnemen
aan het harmonieorkest of slagwerkgroep.
Slagwerk:
De slagwerkopleiding start op het hoofdinstrument kleine trom
en gaandeweg het A-traject 'proeft' u aan andere
mogelijkheden binnen het slagwerkgebied, zowel ritmisch als
melodisch. Bij het examen op een melodisch slaginstrument is
het theorie-examen gelijk aan dat van de (melodische)
blaasinstrumenten. Kiest u naast kleine trom voor een nietmelodisch instrument dan is het theorie-examen vrijblijvend.
Bij het praktijkexamen is naast het hoofdinstrument, kleine
trom, één van de drie keuze-instrumenten (drumset, bongo’s,
multipercussion) verplicht.

B-traject
duur:
2 jaar
lestijd:
25 minuten
U bent deel gaan nemen aan het harmonieorkest of de
slagwerkgroep. Al snel zult u merken dat het meespelen op
allerlei gebieden best pittig is. Daarom adviseren wij door te
gaan met de opleiding en dus het B-traject in te gaan. Het
eerste jaar staat naast verdere ontplooiing, in het teken van
goed mee kunnen musiceren in de harmonie of
slagwerkgroep. Een bijkomend voordeel is dat u uw
muziekstukken van harmonie of slagwerkgroep mee kunt
nemen naar de lessen. Het tweede jaar staat vooral in het
teken van de voorbereiding op het B-examen.
Slagwerk:
In principe gaan ook alle melodische slagwerkleerlingen verder
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in de HaFa-richting. In enkele gevallen kan de docent het
raadzaam voor u vinden om hiervan af te wijken en verder te
gaan in de prestatieve-Kunst&Co-richting. Dit kan alleen als
hierover vooraf overleg is geweest met de OC. Over dit besluit
zult u schriftelijk geïnformeerd worden.
HaFa-richting:
U moet een keuze maken uit een hoofd- en keuze-instrument.
Verder is dit traject gelijk aan de beschrijving hierboven.
hoofdinstrument
1 keuze-instrument
kleine trom
drumset of multipercussion
pauken
keuze-instrument is vrij
mallets (klokkenspel /
keuze-instrument is vrij
xylofoon)
Prestatieve-Kunst&Co-richting:
Ook hier moet u een keuze maken voor een hoofd- en keuzeinstrument.
hoofdinstrument
1 keuze-instrument
kleine trom
keuze-instrument is vrij
pauken
kleine trom
mallets (klokkenspel /
kleine trom
xylofoon)
Er is sprake van een aparte theoriemodule, in tegenstelling tot
het Ha-Fa-traject is deze, net zoals het theorie-examen, niet
melodisch (met uitzondering van de mallets)

C- en D-traject
duur:
2 jaar
lestijd:
C – 30 minuten
D – 30 minuten
Indien u uzelf als muzikant nog verder wilt ontwikkelingen,
kunt u besluiten na het behalen van uw B-diploma verder te
gaan met de opleiding. Als vereniging juichen we dit initiatief
zeker toe. Om dit te stimuleren blijft ook bij deze trajecten de
kortingsregeling van toepassing. De opleiding staat in het
teken van het ontwikkelen van uw muzikale talent en
voorbereiding op de examens.
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Slagwerk:
Dit traject is gelijk aan de trajecten zoals die omschreven zijn
bij het B-traject.

Volwassenen
lestijd:
25 minuten
Voor volwassenen is de opleiding inhoudelijk hetzelfde. De
prijzen en lestijden zijn echter anders. Bij volwassenen geldt
een standaard tijd van 25 minuten. In het A-traject is dat 5
minuten meer t.o.v. de kinderen. We hebben hiervoor
gekozen omdat de concentratie van een kind anders is dan bij
een volwassene.
Bij een B-traject is de tijd gelijk. Indien er sprake is van een Cof D-traject wordt er individueel gekeken wat de beste optie
is, 25 minuten of meer tijd. Dat laatste heeft dan wel een
prijsstijging van het lesgeld tot gevolg.
De lesgelden zijn duurder dan die van de kinderen, dat heeft
te maken met subsidiering vanuit de overheid. Wel passen wij
ook bij de volwassenen de gebruikelijke kortingregeling toe.

Het leerlingenorkest
Wij prijzen ons zeer gelukkig met het feit dat wij als
vereniging een leerlingenorkest binnen onze gelederen
hebben. Het vormt een goede voorbereidende stap naar de
harmonie of slagwerkgroep. Een beginnende leerling ervaart
op deze manier hoe het is om samen muziek te maken en
leert dat dit weer andere basisvaardigheden vereist dan het
individueel muziek maken. De leerlingen leren naar elkaar
luisteren en samenwerken. Het samen toe werken naar een
uitvoering is iets waar u veel plezier uit kunt putten.
Als OC zijn wij op de achtergrond betrokken bij het
leerlingenorkest. En hebben wij regelmatig contact met de
dirigent.
Instroommomenten vinden plaats in overleg met OC, docent
en dirigent. Het leerlingenorkest neemt regelmatig deel aan
concerten die wij als vereniging geven, maar ook hebben zij
zelf concerten of uitwisselingen met andere
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leerlingenorkesten. Verder nemen zij altijd deel aan ons
jaarlijks voorspeelconcert. Een concert waarin alle leerlingen
op ludieke wijze hun vorderingen aan familie, vrienden en
bekenden laten horen.
Zoals eerder omschreven zal u in het tweede jaar van uw
opleiding deel gaan nemen aan het leerlingenorkest van de
vereniging. Hiervoor hanteren wij de volgende procedure:
Overleg coördinator o.c. en
docent, of uw vorderingen
dermate zijn in relatie tot
deelname.

Schriftelijke uitnodiging
deelname leerlingenorkest

U laat de coördinator o.c. uw
keuze weten.

NEE,
met reden

De o.c. overweegt uw reden
en neemt een besluit.

U reden achten
wij voldoende om
u een jaar uitstel
van deelname te
geven. U wordt
schriftelijk
geïnformeerd.

JA

U wordt mondeling of
schriftelijk uitgenodigd door
de dirigent van het leerlingen
orkest.

Na het jaar
uitstel, start de
procedure
vooraan.
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U reden achten
wij onvoldoende.
Niet deelnemen
betekent
uitsluitsel van de
kortingsregeling.

Overstap naar harmonie of slagwerkgroep
Na het behalen van het A-examen mag u deel gaan nemen
aan de harmonie of slagwerkgroep (afhankelijk van uw
instrument). We hebben er voor gekozen om deze overstap te
maken na het A-examen, omdat we van mening zijn dat
iemand die de overstap maakt al doende leert. We adviseren
echter uitdrukkelijk om wel door te gaan met de
muziekopleiding. Met het behalen van het A-examen is slechts
een basis gelegd. Om echter goed mee te kunnen spelen is
een B-niveau wenselijk.
Om de overstap geleidelijk te laten verlopen zijn er een aantal
opties, te weten:
a. repetitie leerlingorkest – halve repetitie
harmonie/slagwerkgroep
b. repetitie leerlingorkest – hele repetitie
harmonie/slagwerkgroep
c. alleen repetitie harmonie/slagwerkgroep
Wij adviseren te kiezen voor variant a of b.

Instrumentarium
Als vereniging stellen we u in de gelegenheid om via de
vereniging een instrument te huren, mits er een instrument
voorradig is. Indien het door u gekozen instrument niet op
voorraad is dan verwijzen wij u door naar andere bedrijven
waar wij goede ervaringen mee hebben. Dit zal in de meeste
gevallen van der Aa blaasinstrumenten uit Boekel zijn.
Tijdens de eerste les ontvangt u bij het instrument een
bruikleenovereenkomst. Deze graag zorgvuldig bewaren.
Het instrument van de vereniging mag uitsluitend
binnen de vereniging gebruikt worden.
Indien het instrument onderhouden of gerepareerd moet
worden, kunt u contact opnemen met Johan Verwegen,
telefoonnummer 06-20286804. We willen u vragen tijdig met hem
contact op te nemen. Meestal wordt er een afspraak gemaakt voor in
een schoolvakantie tenzij de reparatie niet kan wachten.
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Betalingen
Betaling van het lesgeld wordt verzorgt door Kunst&Co, voor
meer informatie hierover verwijzen wij naar hun site
www.kunstenco-uden.nl.
De verenigingsbijdrage en indien van toepassing de huur van
het instrument wordt geïnd door St. Caecilia, tijdens het
lopende lesjaar ontvangt u in januari hiervoor een rekening.
Wanneer een leerling lid wordt vervalt daarmee de
verenigingsbijdrage en de huur voor het instrument. In de
plaats daarvan gaat u contributie betalen.
Voor actuele prijzen van lesgelden en huur instrumentarium
verwijzen we u naar brochure ‘voorwaarden en lesgelden’.
Wij hopen u met dit schrijven voldoende te hebben
geïnformeerd. Mocht u echter na het doorlezen nog vragen of
opmerkingen hebben, schroom dan niet contact op te nemen
met een van de leden van de opleidingscommissie. Voor
actuele telefoonnummers en e-mailadressen verwijzen we
naar de site van de vereniging www.sintcaecilia-volkel.nl.of u
stuurt een e-mail naar st.caecilia_volkel@hotmail.com

Opleidingscommissie
harmonie en drumband St. Caecilia

Dit is een uitgave van:
harmonie en drumband St. Caecilia
secretariaat:
Rudigerstraat 1, 5408 AA Volkel
opleidingscommissie:
Wezelstraat 42, 5408 XZ Volkel
maart 2017
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