
10/09/2018 

 
Muziek op School (MoS) 

 

Een initiatief van het Oudercomité Sint-Andreas 
 
Zin om muziek te spelen? Kriebelt het om een instrument te leren? 
Muziek op School wil de muzikant in jou wakker maken. Grijp via het Lenteconcert je kans op eeuwige roem! 
 
De lessen 

♪ 26 individuele lessen verdeeld over het schooljaar, vanaf de week van maandag 17 september 
♪ Lessen van 20 minuten, na de schooluren of op zaterdag  
♪ Initiatie notenleer: groepsles van 50 minuten 
♪ Voor kinderen, tieners en volwassenen, ook van buiten de school 
♪ Geen voorafgaande muzikale kennis vereist, geen bijkomende verplichtingen 

      
Het aanbod 2018-2019 

Piano / klavier:    vanaf derde kleuter. 
Klarinet:    vanaf eerste leerjaar 
Initiatie notenleer  1e en 2e jaar: vanaf het tweede leerjaar 
Zang:    vanaf derde kleuter 
Blokfluit:   vanaf derde kleuter 
 

Bij voldoende interesse en het vinden van de nodige leerkrachten breidt MoS het aanbod graag uit. 
 

Inschrijven gebeurt via een link die in een aparte mail wordt rondgestuurd aan alle ouders. 

 

Op de 2e bladzijde van deze brief vind je een weekoverzicht van het aanbod, onder voorbehoud. 

 

Merk op: leerlingen die in het schooljaar 2017-18 les volgden aan MoS en reeds een afspraak hebben met hun 

lesgever, vermelden bij ‘Opmerkingen’ de naam van deze lesgever én het exacte tijdstip. 

 

Een bevestiging met het lesmoment wordt teruggestuurd.  

Leerlingen die we geen plaatsje kunnen geven komen op een wachtlijst te staan. 

 
Lesgeld: 
Leerlingen van Sint-Andreas, individuele lessen: 

€ 125 voor 26 lessen van 20 min (2e cursus voor zelfde leerling: € 80) 
Cursisten van buiten Sint-Andreas en volwassenen, individuele lessen: 

€ 135 voor 26 lessen van 20 min  
Notenleer (groepsles): 
 € 65 voor 26 lessen 
Betaling van het lesgeld geldt als definitieve inschrijving, door overschrijving tegen uiterlijk 30 sept 2018 op rekening: 
BE59 9731 1352 8026, Oudercomite Sint-Andreasinstituut  
 

 
Werkgroep MoS: Zin om je in te zetten voor MoS? Geef een seintje, van harte welkom. 
 
Met muzikale groeten namens Muziek op School. 
 
Dirk Vandamme    Lieven Lievens 
vandamme.dirk@gmail.com  lieven.lievens2@telenet.be 
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Aanbod MoS (onder voorbehoud) 
 

Cursus Leerkracht Dag Lokaal 

    

Zang Arina Zaterdag vanaf 09.30u Sprookjesklas 

     

Klarinet Dirk Dinsdag (vanaf 16.00u) Kangoeroeklas 

Piano  Joanna 
dinsdag en donderdag  
(vanaf 16.00u) 

Dommelklas 

        

Piano Naïm Woensdag tussen 13.40 en 
14.40u / Vrijdag tussen 
16.20u en 18.00u 

 

  Kangoeroeklas 

Piano  Lies 
Zaterdag vanaf 8.40u Dommelklas 

    

Piano Jens 
zaterdagvoormiddag (vanaf 
8.40u)                                  ;                                         

Kangoeroeklas       .    

  
Zaterdag vanfaf 09.30u Sprookjesklas 

 Blokfluit Arina 

Notenleer 1e jaar Arina Zaterdag 08.40u – 09.30u Sprookjesklas 

    
 

  

Notenleer 2e jaar   
  

  

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


