
 
Inleiding  
 
Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij Muziekvereniging OBK 
willen wij u graag wijzen op een aantal zaken. Een en ander is waarschijnlijk al kort 
met u besproken door onze contactpersoon. Hierna kunt u dit nog eens rustig 
nalezen. De opleidingsgids wordt ook ieder jaar digitaal verstuurd naar de nieuwe 
leerlingen zodat ze altijd up-to-date blijven. 
 
     
Aanmelding  
 
Aanmelden kunt u via het bijgevoegd aanmeldformulier. Dit formulier is ook te  
downloaden via onze website www.harmonieobk.nl.   
 
Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier levert u in bij:  
Muziekvereniging OBK Erp  
Secretariaat van de opleidingscommissie.        
Ter attentie van Judith van den Acker  
Heiveld 3  
5469 VV Erp  
 
of per mail ondertekend en gescand terugsturen naar:  
secretaris@harmonieobk.nl 
 
 
Opleiding blaasinstrument  
 
De blazersopleiding laten wij verzorgen door een muziekschool of in eigen beheer. 
Uitgangspunt is hierbij dat de lessen worden verzorgd door gekwalificeerde 
muziekdocenten. Het beleid van Muziekvereniging OBK is er op gericht om ervoor te 
zorgen dat we kwalitatief en betaalbare goede opleidingen kunnen waarborgen ook 
in de toekomst.  
De lessen van 20 tot 30 minuten vinden wekelijks plaats in overleg met de docent.   
 
    
Locatie  
 
Afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen per instrument worden de lessen gegeven 
in Ter Aa in Erp. Bij niet voldoende leerlingen voor bepaalde blaasinstrumenten zijn 
de lessen op locatie van de muziekschool. 
 
 
Doorstroming  
 
Na een jaar les te hebben gehad gaan leerlingen één keer per week 45 minuten  
leren samenspelen in het opstaporkest Funtastic. Na twee jaar, na het behalen van 
het A-diploma, spelen ze mee in het opleidingsorkest Funtastic.  



Deze repetities zijn op woensdag bij Partycentrum Van Haandel op de volgende 
tijden:  
Opstaporkest van 17.30 uur tot 18.15 uur.  
Opleidingsorkest van 18.30 tot 19.30 uur. 
Na het behalen van het B-diploma kunnen leerlingen via een korte stage 
doorstromen naar het Harmonie Orkest dat ook op woensdagavond repeteert.  
 
 
Opleiding Slagwerk 
 
De slagwerkopleiding wordt in eigen beheer uitgevoerd. De lessen worden  
verzorgd door Jop Schellekens en Henk Schellekens. 
Leerlingen hebben wekelijks 20 minuten individueel les. De lessen vinden plaats op 
donderdagmiddag/-avond en zaterdagochtend in Ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp. 
Vanaf de eerste les maken de kinderen kennis met de diverse slaginstrumenten 
(melodisch en niet melodisch)  
Niet melodische instrumenten; o.a. kleine trom, bongo’s en drumstel. 
Melodische instrumenten; o.a. marimba, xylofoon, pauken. 
 
 
Doorstroming   
 
Zodra de leraar het mogelijk acht kunnen leerlingen gaan spelen in een speelgroep 
als voorloper voor de jeugdslagwerkgroep. Hier worden kinderen enthousiast 
gemaakt voor het spelen in een groep,  hier leren ze luisteren naar elkaar,  
samenspelen en plezier hebben in het gezamenlijk muziek maken. 
Tevens kan de speelgroep optredens verzorgen. 
De repetities voor de speelgroep zijn op donderdag van 18.00u - 18.45u in Ter Aa. 
Leerlingen kunnen na verloop van tijd en in overleg met leraar en dirigent 
doorstromen naar jeugdslagwerkgroep Funtastic. De jeugdslagwerkgroep repeteert 
van 18.45u - 19.45u eveneens op donderdag in Ter Aa. 
 
 
Benodigdheden 
 
Voor de muzieklessen worden er muziekboeken gebruikt, deze moeten door de 
leerlingen zelf aangeschaft worden evenals de muziekstandaarden.  
Voor de muzieklessen van het slagwerk krijgen de leerlingen van Muziekvereniging 
OBK de eerste drumstokken.  
 
 
Lesgeld   
 
Op de los bijgevoegde pagina vindt u de actuele lesgelden. 
 
De lesgelden en kosten worden via Muziekvereniging OBK twee keer per schooljaar 
in oktober en maart via automatische incasso geïnd.   
 



De lesgeldverplichting wordt voor het hele jaar aangegaan zowel voor 
Muziekvereniging OBK als de leerling. Dus bij tussentijds stoppen van het cursusjaar 
moeten wij u toch voor het hele jaar lesgeld in rekening brengen. Eventuele 
lesboeken en het examengeld zijn voor eigen rekening. Wat de lesgeldverplichting 
betreft is er een uitzondering voor de eerstejaars leerlingen: die hebben de 
mogelijkheid om de lessen per blok van een half jaar af te nemen.  
 
Wanneer meerdere leden uit één gezin les volgen, dan geldt voor het 2e  en volgende 
lid een korting van 25% op het lesgeld, waarbij de korting berekend zal worden bij 
de leerling met het laagste lesgeld. 
 
 
Overige bijdrages 
 
Daarnaast betalen leerlingen zodra ze bij het opstaporkest, speelgroep slagwerk, 
jeugdslagwerkgroep of opleidingsorkest spelen contributie en daarmee zijn ze 
aspirant-lid van Muziekvereniging OBK. De contributie wordt automatisch via incasso 
bij de eerste lesgeldbijdrage geïnd zodra leerlingen gestart zijn in één van eerder 
genoemde orkesten.  
 
De contributie is vastgesteld op € 55,- per jaar voor leden tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar 
bedraagt de contributie € 110,- per jaar.  
 
 
Aanvullende voorwaarden   
 
De bovenstaande lesgeldtarieven van OBK zijn beduidend lager dan de standaard 
tarieven van de muziekschool en de kosten van onze docenten in eigen beheer.  
Muziekvereniging OBK neemt een deel van deze kosten voor haar rekening. Dat doen 
we om leerlingen te stimuleren om door te stromen naar het harmonieorkest of de 
slagwerkgroep. Daarvoor hanteren we wel de volgende aanvullende voorwaarden:  

➢ De leerling moet echt de intentie hebben om bij het behalen van het B-
diploma lid te worden van de Harmonie of Slagwerkgroep van onze 
vereniging. 
 

➢ De leerling gaat vanaf het eerste of tweede jaar deelnemen aan het 
opstaporkest, het opleidingsorkest, speelgroep slagwerk of de 
jeugdslagwerkgroep Funtastic van onze vereniging.  
Naast het betalen van de verenigingsbijdrage is dit verder voor eigen 
leerlingen kosteloos.   

 
 
Rapportage  
 
Middels een rapport wordt u tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen. 
Hieraan is tevens eenmaal per cursusjaar een evaluatiegesprek gekoppeld 
gezamenlijk met de leerling,  docent, ouder(s) of verzorgers en een contactpersoon 
van OBK.    



In dit gesprek wordt door de docent aangegeven wat er aan de orde is geweest en 
hoe de vorderingen zijn van de leerling. Tevens wordt de deelname aan het 
opstaporkest/ opleidingsorkest / speelgroep slagwerk en jeugdslagwerkgroep 
geëvalueerd en worden de doelen voor het komende jaar uitgesproken.  
 
 
Huren van een instrument  
 
Leerlingen kunnen gebruik maken van een eigen instrument. Hierbij geldt dat de 
docent het instrument geschikt acht. Het is ook mogelijk via onze vereniging een 
instrument te huren. Wij zorgen dan voor het groot onderhoud.  
Wij verwachten van de leerling dat deze het instrument goed onderhoudt volgens de 
aanwijzing van de docent en de onderhoudsdeskundigen.    
 
Indien er iets niet goed is aan het instrument kunt u terecht bij:  
Theo van Brussel 
06 49648874 
 
Ook leerlingen met een eigen instrument kunnen voor klein onderhoud terecht bij 
Theo van Brussel. Hij kan je ook tips geven in het omgaan met je instrument dat je 
huurt. 
 
Het is niet toegestaan om instrumenten voor andere activiteiten te gebruiken die 
geen rechtstreeks verband houden met de lessen. Het is ook niet toegestaan om 
andere personen het instrument te laten bespelen.   
 
We hanteren de volgende tarieven per kalenderjaar :   
• Gebruik slagwerk instrumenten    € 40,-  
• Klarinet, dwarsfluit, trompet     € 75,-   
   saxofoon, bariton, trombone, hoorn  
 
 
Jeugd Cultuur Fonds Brabant  
Soms zit er een leerling tussen die veel plezier lijkt te hebben in de lessen, maar toch 
stopt. Een financiële reden kan hieraan ten grondslag liggen. Het Jeugd Cultuur 
Fonds Brabant kan hierin een oplossing zijn. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar 
kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur 
 
 
Communicatie  
 
De opleidingscommissie van Muziekvereniging OBK is uiteraard nauw betrokken bij 
de coördinatie van de opleidingen en voert daarover regelmatig overleg met de 
docenten.  
 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur


Wij hopen u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter na 
het doorlezen nog vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen met een 
van de onderstaande contactpersonen.   
 
Contactpersonen:  
 
Blaasopleiding:  
Judith van den Acker 
06 10672621 
secretaris@harmonieobk.nl 
 
Slagwerkopleiding: 
Manon van Brussel 
06 12369078 
manonvanbrussel@live.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een uitgave van: 
Muziekvereniging OBK 

 
 

 
 
 



 

Wetenschappers tonen aan:   
 
Muziek maakt slim 
 
* bevordert integratie 
* verbetert sociaal gedrag 
* stimuleert de intelligentie 
* bevordert schoolprestaties 
* vermindert concentratieproblemen 
 
 
www.muziekmaaktslim.nl 
 

http://www.muziekmaaktslim.nl/

