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Starten met muzieklessen
In dit boekje staat informatie over muziek leren maken op een
blaasinstrument of slagwerkinstrument vanuit De Herleving.

Voordelige muzieklessen
Heeft uw kind interesse om een blaas- of slagwerkinstrument te
leren spelen? Dat kan! De Herleving laat haar muzieklessen
verzorgen door professionele docenten.
Het is goed te weten dat het voor u als ouder voordelig is om via
De Herleving muzieklessen te nemen! Voor 2018-2019 betaalt u
de Herleving € 410. Dit bedrag bestaat uit € 345 lesgeld en € 65
contributie. 1 Bij dit bedrag van € 410 zit inbegrepen:
1. de kosten voor de muziekopleiding (alle lessen,
presentatiemomenten, inclusief bijbehorende administratie,
kwaliteitsbewaking, informatieoverdracht, reiskosten, etc.)
2. de huur van de leslocatie, indien van toepassing (Joffershof)
3. de theorielessen die horen bij de examenvoorbereiding
4. de kosten van de jeugdprojecten die door De Herleving
worden georganiseerd (en evt. samenspelgroep)
5. de kosten bij de bruikleen van het muziekinstrument
(aanschaf, onderhoud, reparaties)
Om deze kosten te dekken ontvangt de Herleving per leerling een
gemeentesubsidie. Alleen het resterende deel wordt in de
bovengenoemde € 410 aan u als ouder in rekening gebracht. Dit
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Het is mogelijk om via de Gemeente Boxmeer jaarlijks een bijdrage te ontvangen van € 120 in
de kosten van sport en cultuur (dus ook muziekopleiding). Deze bijdragen worden verstrekt aan
kinderen uit gezinnen met een inkomensniveau tot 115% van de bijstandsnorm. Om deze korting
te ontvangen, moet er een formele aanvraag voor bijzondere bijstand worden ingediend. Dit
aanvraagformulier vindt u op www.boxmeer.nl (zoek op 'Bijzondere bijstand').
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bedrag ligt altijd enkele honderden euro's lager dan wanneer u
zelf rechtstreeks via de docent muzieklessen zou nemen.2

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
1. U meldt uw kind aan als lid van De Herleving bij Jan Stoffelen
(0478-632205 en 06-48236890).
2. Vanuit de Herleving zal er dan contact met u worden
opgenomen om af te spreken of, hoe en wanneer uw kind een
instrument kan ontvangen en hoe u het lesgeld kunt
overmaken.
3. Zodra wij de planning en de locaties van de eerste lessen
vanuit de docent hebben ontvangen zullen we contact
opnemen om de laatste zaken te regelen: is er een
muziekstandaard aangeschaft, hoe komt uw kind aan rietjes
et cetera.
4. U en uw kind hebben verder direct contact met de betreffende
docent.
5. De docent bepaalt welke lesboeken aangeschaft moeten
worden. Dit zit niet in het lesgeld inbegrepen.
6. Over het algemeen zult u vanuit de Herleving contact hebben
met de leden van het opleidings- en jeugdbestuur.

Lid van de Herleving
Als je muziekles via de Herleving neemt word je automatisch ook
lid van onze vereniging. Dat betekent dat je kunt deelnemen aan
bepaalde concerten en activiteiten en dat je het verenigingsblad
Bloasproat zult ontvangen.
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Als u als ouder rechtstreeks lessen afneemt bij een docent, mag u uitgaan van een bedrag van
tussen de € 550 en € 850 per jaar. Bovendien zijn deze bedragen exclusief de kosten voor
examenvoorbereiding en examens en de kosten van aanschaf, reparaties en onderhoud van het
muziekinstrument. Daarnaast is het voor De Herleving gemakkelijker (vanwege grotere aantallen
leden) om docenten naar Vierlingsbeek te laten komen voor de lessen; wanneer u als ouder
rechtstreeks lessen afneemt bij een docent, is de kans groter dat de lessen bij de docent thuis
zullen moeten worden afgenomen. Dat alles maakt het dus veel voordeliger om via De
Herleving les te nemen. Bovendien kan een leerling die via de Herleving lessen volgt ook
deelnemen aan de jeugdprojecten en -activiteiten die vanuit De Herleving worden georganiseerd.
Dat is nog een extra reden om voor muziekles vanuit De Herleving te kiezen.
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Het opleidings- en jeugdbestuur
Het opleidings- en jeugdbestuur bestaat uit Bernadette
Wijnhoven en Ellen Jeuken. Marjan Jakobs is hier vanuit de
blokfluitopleiding nauw bij betrokken. Het jeugdbestuur handelt
vanuit een opdracht van het bestuur van De Herleving.

Samenspelgroep 'de Muzikids'
Het is het doel van De Herleving om vanaf het eerste begin de
leerlingen te laten samenspelen (soms met het grote orkest). Dit
doen we via samenspelgroep de Muzikids, waar de leerlingen na
enkele maanden les al kunnen aansluiten! De Muzikids
verzorgen 2 à 3 kleine optredens per jaar. Door af en toe te
kunnen optreden blijven de kinderen gemotiveerd om extra te
oefenen en u zult verbaasd zijn hoe snel ze al mee kunnen doen!
Afgelopen jaren hebben de leerlingen bijvoorbeeld meegespeeld
op de jeugdpronkzitting, het limonadeconcert en het
zomerconcert van De Herleving!
De samenspelgroep zal worden geleid door Marjan Jakobs.
Marjan Jakobs zal hier contact met u over onderhouden.
Deze samenspelgroep is gratis, maar vraagt wel 100%
aanwezigheid 1x per 2 weken.
Het samenspelmoment is een mooie aanvulling op de les en
het oefenen thuis!
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Een instrument en andere materialen te leen
krijgen
De Herleving heeft voor nieuwe leerlingen een aantal
instrumenten te leen. In het bijzonder zijn klarinetten, hoorns en
trompetten te leen, maar omdat het aanbod van instrumenten per
jaar wisselt is het goed hierover contact op te nemen met het
jeugdbestuur.
Eventueel onderhoud aan het instrument komt voor rekening van
De Herleving. Ook andere benodigdheden zoals rietjes en een
jeugdorkest-shirt om te dragen bij een optreden worden door De
Herleving verzorgd. Een muziekstandaard (lessenaar) moet u als
ouder wel zelf aanschaffen, bijvoorbeeld bij muziekcentrum Best
in Venray.
Een muziekinstrument is duur; honderden of vaak zelfs
duizenden euro’s. We zullen bij het in gebruik geven dan ook
goede afspraken met u en uw kind maken over hoe er mee om te
gaan.
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Wie regelt wat?
Wat regelt de docent?
De muziekdocent regelt:
 de lessen en de planning daarvan;
 de afspraken met de leslocatie;
 de rapporten;
 de (verwijzing naar) theorielessen, examens en diploma's;
 advisering over (problemen met) het instrument.
De docent neemt hierover zelf contact met u op.

Wat regelt de Herleving?
De Herleving regelt:
 de leerlingadministratie;
 de financiën;
 het instrument en accessoires en het onderhoud en
reparaties;
 alle overige vragen en problemen die niet samen met de
docent zijn op te lossen.
Directe contactpersoon voor de leerlingen en ouders vanuit De
Herleving is Bernadette Wijnhoven.
Zij zal proberen vragen of problemen zo snel mogelijk te
beantwoorden/op te lossen, eventueel met hulp van andere leden
van bestuur of jeugdbestuur.

Wie regelt alles rondom de Muzikids?
Word uw kind lid van samenspelgroep De Muzikids? Dan wordt
alle communicatie daarover gevoerd met dirigente Marjan
Jacobs.
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Contactgegevens
Bestuur van De Herleving
voorzitter / secretaris
Jan Stoffelen
0478-632205
jstoffelen@ziggo.nl
penningmeester
tot zomer 2018
Frank Willems
06-30660695
ftmwillems@hotmail.com

na zomer 2018
Bianca Janssen
0478-630088
bmejanssen@gmail.com

algemeen bestuursleden
Wiel Nillesen
0478-631479
wielnillesen@hotmail.com
Marijn Broeren
06-20354693
marijnbroeren85@gmail.com

Jeugdbestuur
Bernadette Wijnhoven (directe contactpersoon)
0478-631621
herlevingjeugd@ziggo.nl
Ellen Jeuken
0478-631123
ellen@jeuken.com
Marjan Jakobs (blokfluitopleiding, Muzikids)
0485-571097
jwm.jakobs@home.nl
8

Veelgestelde vragen
Hoe zit het met diploma's?
•

•

•

De docent werkt volgens het landelijk erkende HaFa-raamleerplan,
waarbij de opleiding leidt tot het behalen van het landelijk erkende:
o A-diploma in twee of drie jaar
o B-diploma in twee jaar
o C-diploma in twee jaar
o D-diploma in twee jaar
Waar het nodig of wenselijk is, kan een opleiding een jaar langer of
korter duren of kan ervoor gekozen worden om (indien de leerling dat
wenst) geen examens te doen. Dit gebeurt altijd in overleg.
Zodra een leerling het A-diploma heeft, mag hij of zij meespelen in het
'grote' harmonie-orkest.

Om hoeveel lessen gaat het?
•

Het gaat om minimaal zesendertig lesweken, inclusief de
examenweek.

Hoe lang duren de lessen?
•

•

De instrumentale lessen worden in groepsverband of individueel
gegeven, afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. combineren van
leerlingen.
Afhankelijk van de fase van de opleiding en de
combinatiemogelijkheden per instrument duurt een groepsles drie
kwartier, een duoles een half uur en een individuele les twintig (voor
A- of B-leerlingen), vijfentwintig minuten (voor C-leerlingen) of dertig
minuten (voor D-leerlingen).

Hoe zit het met rapporten?
•
•

Tweemaal per cursusjaar krijgen de leerlingen een rapport, door de
docent opgesteld.
De voortgang m.b.t. de vorderingen van de leerlingen wordt
besproken tijdens de contactlessen met de ouders en met de
contactpersoon van de Herleving.
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Hoe zit het met ziekte en vervanging?
•

•

Bij ziekte of een andere dringende reden zal de docent de
werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen te komen
moment alsnog verrichten of zich laten vervangen. De docent regelt dit
zelf; ouders en leerlingen worden hierover ingelicht.
Vervanging kan alleen met toestemming van de Herleving en als dit
geen gevolgen heeft voor de kwaliteit van de lessen.

Hoe zit het met de persoonsgegevens?
•

•

•

•

•
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Als uw zoon/dochter blokfluitles via de Herleving heeft gevolgd staan
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en
startdatum in onze ledenadministratie. Daarnaast wordt bijgehouden
aan welke onderdelen van de vereniging uw zoon/dochter deelneemt
en welk instrument hij/zij in bezit of bruikleen heeft. Deze gegevens
zijn nodig om een goede administratie te voeren en om indien nodig
contact op te nemen. Ze worden alleen gedeeld met bestuur en
jeugdbestuur, de betreffende docent en eventuele exameninstelling.
Als uw zoon/dochter nog geen blokfluitles via de Herleving heeft
gevolgd, zullen we deze gegevens alsnog bij nu opvragen om op te
nemen in de administratie.
Deze online ledenadministratie is beveiligd met wachtwoord en maakt
gebruik van een versleutelde verbinding (SSL-certificaat). Alleen het
bestuur en de beheerder(s) van de instrumentenadministratie hebben
toegang tot het systeem.
Daarnaast kunnen er bij verenigingsactiviteiten foto's en verslagen
worden gemaakt die kunnen worden gepubliceerd in verenigingsblad
Blaosproat en op de website www.herleving.nl. Indien u hier bezwaar
tegen heeft verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij één van de
bestuursleden.
Heeft u een vraag hierover of wilt u uw gegevens inzien, corrigeren of
verwijderen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de
bestuursleden.

De Herleving: muziek in ons dorp!
Harmonie De Herleving, opgericht in 1874, is een bloeiende
muziekvereniging die midden in de gemeenschap van
Vierlingsbeek en Groeningen staat. De vereniging heeft een
drukke agenda en verzorgt jaarlijks ongeveer 40 (muzikale en
overige) activiteiten. Daarbij wil De Herleving een moderne
vereniging zijn, die kwalitatief hoogstaande muziek biedt. Er
wordt veelal gewerkt vanuit vernieuwende concepten, waarbij
tegelijkertijd de lange traditie van de harmonie niet uit het oog
wordt verloren. Harmonie De Herleving verzorgt serenades bij
activiteiten als de Sinterklaasintocht, de carnavalsoptocht en bij
40- en 50-jarige huwelijksfeesten. Maar zij verzorgt eveneens
mooie themaconcerten en grootse popconcerten met combo en
zang.
Naast het harmonieorkest bestaat de vereniging uit de
jeugdopleiding, blokfluitgroep en samenspelgroep de Muzikids.
Bovendien wordt de vereniging gesteund door een grote groep
Vrienden van de Herleving.
Het harmonieorkest staat onder leiding van dirigent Eric Roefs.
De blokfluitgroep en de Muzikids worden geleid door Marjan
Jakobs.
www.herleving.nl
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www.muziekmaaktslim.nl
Bezoek eens bovenstaande website. Met name de filmpjes en
onderzoeken die aangeven wat muziek voor uw kind kan doen
zijn zeer de moeite waard!
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