
  
MUZIEKTALENT 
In dit bijzondere project werken een school, een plaatselijke muziekvereniging en Kaliber 
Kunstenschool samen.  
De doelen van dit project betreffen de school, de leerlingen en de vereniging. 
• Scholen en teams 

• De (ontwikkeling) van doorgaande leerlijnen 
• Verrijken van de leerlijn met contactmomenten met de vereniging en instrumentale lessen 

• Leerlingen 
• Laagdrempelige kennismaking met instrumentaal musiceren 
• Talentontwikkeling 

• Vereniging 
• Impuls aan het verenigingsleven 

 
De door de school gekozen leerlijn wordt gecombineerd met een leerlijn i.s.m. de muziekvereniging. 
Die bestaat uit speciale lessen (door de groepsleerkracht en een vrijwilliger van het orkest) en 
concerten. 
 
In Oldenzaal werken basisschool de Leemstee, muziekvereniging Semper Crescendo en Kaliber 
Kunstenschool samen aan het project Muziektalent. 
Ook de Nutsschool zal hiermee aan de slag gaan, in samenwerking met de Koninklijke Harmonie St. 
Joseph.  
Verder ontwikkelt Kaliber Kunstenschool Muziektalentprojecten in Enter en Vriezenveen. 
 
Omdat elke school en vereniging andere mogelijkheden en wensen hebben, ziet het project er steeds 
iets anders uit. Hieronder wordt beschreven hoe Muziektalent is vormgegeven op basisschool De 
Leemstee.  
 
*In groep 1 t/m 4 maken de leerlingen kennis met de instrumenten uit het harmonieorkest. Tijdens 
deze lessen worden de luistervoorbeelden door muzikanten van de muziekvereniging gespeeld. Voor 
de kleuters is er het ‘Kuuk’n concert’, een interactief kleuterconcert.  
Om de lessen te kunnen geven volgen de muzikanten een training bij Kaliber Kunstenschool.  
 
*In groep 5 nemen de leerlingen deel aan een Windkracht 5 project. Hierbij spelen de leerlingen op 
de diverse instrumenten en kan er al een keuze gemaakt worden voor het instrument voor het 
Leerorkest in groep 6. Tijdens het afsluitende concert hebben de leerlingen een actieve rol. 
 
*Het Leerorkest in groep 6 bestaat uit 20 orkestlessen in groepsverband. Een wekelijkse les duurt 45 
minuten en wordt onder schooltijd gegeven. Vakdocenten geven de eerste lessen in homogene 
groepen om een goede start te maken met de instrument specifieke zaken. Daarna wordt er gewerkt 
in twee groepen: houten blaasinstrumenten en koperblaasinstrumenten plus slagwerk. 
Hierna worden beide groepen samengevoegd tot één orkest. 
Het Leerorkest sluit af met een gezamenlijk concert met de vereniging, waarbij zelfstandig wordt 
gespeeld en ook samen met het orkest van de muziekvereniging.  
 
*In aansluiting op het Leerorkest wordt er speciaal vervolgaanbod aangeboden door de vereniging, 
zodat de leerlingen hun muzikale talent buitenschools verder kunnen ontwikkelen. De leerlingen die  
muziekles blijven volgen worden in groep 7 en 8 betrokken bij vieringen op school. 
 
In september 2014 is door Merel van Elzen, in opdracht van de provincie Overijssel, een korte film 
van 7 minuten gemaakt waarbij de Mariaschool en Jozefschool in Enter en de Leemstee in Oldenzaal 
zijn gefilmd. In Oldenzaal werd op De Leemstee het leerorkest nét opgestart. Het laat dus geen 



eindresultaat zien, maar brengt onder andere wel prachtig in beeld wat dit soort projecten met 
kinderen doen.  
https://www.youtube.com/watch?v=jHwXWumqxPM&feature=youtu.be 
 
Kijkwijzer: let vooral op de koppies van de kinderen. Dat zegt meer dan alle mooie woorden die over 
dit onderwerp te vertellen zijn. Veel plezier! 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem voor meer informatie contact op met Erika Bijlsma, 
E.Bijlsma@kaliberkunstenschool.nl  
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