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1 Inleiding
Fanfare ”de Volharding“ uit Putte is een muziekvereniging die naast een
bloeiend fanfareorkest ook muziekopleidingen aanbiedt, waardoor iedereen
die graag wil deelnemen in dit orkest, geschoold kan worden in het bespelen
van een muziekinstrument bij de fanfare. De instrumentkeuze beperkt zich
echter niet tot fanfare-instrumenten alleen. Ook klarinet, dwarsfluit en
blokfluitles bieden we aan en in overleg kan ook gekeken worden naar les
op andere instrumenten.
De fanfare doet hiervoor een beroep op conservatorium-geschoolde musici
die op professionele wijze de lessen voor de verschillende
instrumentgroepen verzorgen.
•
•
•
•
•

Blokfluit (algemene muzikale vorming) met als perspectief
doorgroeien naar een instrument
Koper (trompet, bugel, hoorn, trombone, euphonium, bastuba),
Saxofoon (sopraan, alt, tenor, bariton)
Slagwerk (drums, trommel, melodisch slagwerk b.v. xylofoon)
Klarinet en dwarsfluit, maar in onderling overleg bijv. ook piano

Tijdens de blokfluitlessen krijg je notenleer, ritmiek, etc. in combinatie met
het bespelen van de blokfluit.
Voor de lessen voor een specifiek instrument geldt, dat er opgeleid wordt
met als doel instroom op niveau in het fanfarekorps. Er kan vanaf het
schooljaar waarin de leeftijd van 8 jaar wordt bereikt, gestart worden op een
specifiek instrument.
Zodra een leerling de basis van het bespelen van een specifiek instrument
beheerst zal de leerling, zodra de docent en de opleidingscoördinator een
positief advies geven, starten in een samenspelgroep om naast de
individuele lessen te gaan oefenen met samenspel met meerdere
beginnende muzikanten. Bij een reguliere groei van de leerling zal dit na ca.
één lesjaar zijn. Uiteraard verschilt dit per leerling en per situatie.
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Ook worden er binnen de instrumentgroepen samenspelmomenten ingericht
(afhankelijk van mogelijkheden en wenselijkheid) om de leerlingen te laten
wennen aan het samenspel en het omgaan met ritmes en directie.
Indien een leerling het niveau heeft om mee te gaan spelen in het
fanfareorkest, kan de leerling een aanvraag doen om voor te mogen spelen
voor de dirigent van het fanfareorkest. De dirigent spreekt desgewenst met
de docent van de leerling en bepaalt dan op basis van het niveau van
voorspelen (in overleg met een vertegenwoordiger van het bestuur) of er
gestart mag worden in het fanfareorkest.
In dit boekje staan de beschrijvingen van de opleidingen voor de
verschillende instrumentgroepen, de samenspelgroep en het fanfareorkest.
Onder andere onderstaande punten staan beschreven:
•
•
•

Aanschaf/gebruik instrument
Kosten lessen
Regels
o Wanneer starten
o Verantwoordelijkheid instrument
o Wanneer mag/moet ik examen doen
o Lestijden en lesdagen
o Contactgegevens en privacy
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2 Blokfluitlessen
De blokfluitles in combinatie met algemene muzikale vorming is een cursus
die voor iedereen wordt aangeboden, maar waarin over het algemeen
leerlingen uit groep 3,4 en 5 van de basisschool hun muzikale basis
aangeleerd krijgen. Door op de blokfluit te spelen leren ze spelenderwijs om
te gaan met het notenschrift.
Verder komen aan de orde: maat, ritme en gehoorvorming.
Tijdens het lesjaar van de blokfluitles, maar ook in specifieke kortdurende
blokfluit-cursussen die de vereniging aanbiedt, maken leerlingen al kennis
met allerlei verschillende muziekinstrumenten. Na afloop van deze cursus
krijgen de ouders een gericht advies over de vervolgmogelijkheden van hun
kind.
De lessen worden verzorgd door een ervaren muziekdocent, en de leerling
houdt zich aan zijn/haar aanwijzingen. Wanneer de leerling
muziekinhoudelijke vragen of opmerkingen heeft dan kunnen die worden
gesteld aan de leraar. Wanneer er vragen of opmerkingen richting Fanfare
de Volharding zijn, kunnen deze neergelegd worden bij het secretariaat van
de vereniging.

2.1 Aanschaf/gebruik blokfluit
Als een leerling begint met de blokfluitlessen dient er een blokfluit
aangeschaft te worden. Wanneer de vereniging een blokfluit kan aanbieden
bij de les, ontvangt u daarvoor een afzonderlijk aanbod. Indien dat niet het
geval is dient u zelf een blokfluit aan te schaffen. Hieronder staat waar u bij
aanschaf op moet letten.
•
•
•
•
•

Houten blokfluit
Sopraan C
Verstelbare hals (om het instrument te kunnen stemmen)
Wisser (wenselijk)
Opberg-etui (wenselijk)

Uiteraard kan de docent adviseren bij de aanschaf van de blokfluit.
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2.2 Lessen
De blokfluitlessen in combinatie met algemene muzikale vorming worden
één maal per week gegeven. Dag en tijdstip verneemt u aan het begin van
de cursus. De leerlingen die deelnemen aan de standaard blokfluitles krijgen
in groepsverband les. De lestijd is afhankelijk van de grootte van de groep
en zal 20 tot 30 minuten bedragen. In de standaard blokfluitcursus krijgt de
leerling 37 groepslessen en neemt deel aan 2 voorspeelmomenten waarbij
de blokfluitgroep aan publiek (ouders en leden van de vereniging) laat horen
wat zij geleerd hebben. Ook bij andere cursussen bedraagt de lestijd 20 tot
30 minuten (wordt vooraf kenbaar gemaakt) en zal getracht worden om een
voorspeelmoment te organiseren.
De lesweken, voorspeelmomenten en vakanties richten zich op het
jaarrooster van de Nederlandse basisschool in Putte. In bijlage 1 is het
jaarrooster voor de standaard cursus voor dit studiejaar opgenomen.

2.3 Lesgeld
Het lesgeld voor de standaard blokfluitles in combinatie met algemene
muzikale vorming voor dit opleidingsjaar (2018-2019) is vastgesteld op
€ 110,00. Voor andere (kortlopende) cursussen wordt een aanbod op maat
gedaan.
Het lesgeld wordt voor de volledige cursus vooraf betaald aan fanfare “de
Volharding”. Alleen in bijzondere gevallen (zoals bijvoorbeeld het moeten
staken van de lessen door ziekte) kan op verzoek gedeeltelijke restitutie
plaatsvinden. Natuurlijk kan in bijzondere gevallen een afspraak gemaakt
worden over gespreid betalen of subsidiemogelijkheden.

2.4 Toelating/aanmelden
Indien een leerling tenminste in groep 3 van de basisschool zit, kunnen de
ouders de leerling aanmelden voor de blokfluitlessen door het
aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij het secretariaat.
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2.5 Doorstromen naar een specifiek instrument
Na de standaard blokfluitles is het veelal gebruikelijk om door te stromen
naar een specifiek instrument.
De leerling krijgt twee maal per jaar een rapport waarin de vorderingen
worden vastgelegd en waarin wordt aangegeven of hij of zij op schema ligt.

2.6 Lesmoment en aanwezigheid
De lessen worden gegeven op een vast moment in de week. De leerling
ontvangt via de docent of de opleidingscoördinator het ingeplande tijdstip.
Indien een les door omstandigheden niet door kan gaan, worden leerling
en/of ouders daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. De les wordt
zo mogelijk verzet naar een ander tijdstip.
Indien een les door omstandigheden van de zijde van de leerling niet door
kan gaan dient dit ook zo snel mogelijk door te worden gegeven aan de
docent.
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3 Lessen specifiek instrument
Nederland kent een unieke muziekopleiding voor leerling-muzikanten die
gaan spelen in een harmonie, fanfare of brassband. Veel
opleidingsorganisaties werken volgens het landelijke raamleerplan Hafabraopleidingen. Fanfare “de Volharding” volgt uiteraard dit landelijke
raamleerplan. Vanaf het schooljaar waarin de leeftijd van 8 jaar wordt
bereikt, mag een leerling starten met de lessen voor een specifiek
instrument.
Wat betekent dit voor de lessen?
De muzieklessen zijn ingericht volgens het raamleerplan. Dit geldt dat als
een belangrijk kwaliteitskeurmerk: de leerling weet dan zeker dat aan alle
belangrijke aspecten van zijn of haar muzikantschap aandacht wordt
besteed. De leerling leert een instrument bespelen en maakt kennis met de
technieken die daarvoor nodig zijn.
Daarnaast wordt het muzikale gehoor ontwikkeld, leert de leerling uit het
hoofd spelen, improviseren en van blad lezen. Een ander onderdeel is
theoretische vorming. Het doel van dit alles is natuurlijk dat de leerling
uitgroeit tot zelfstandig muzikant, die (in onze vereniging) uiteenlopende
muzikale stijlen kan spelen. Daarvoor krijgt hij/zij in de muzieklessen de
juiste ‘tools’ aangereikt. Iedereen die de wereld van de harmonie, fanfare en
brassband kent, weet immers hoeveel stijlen en soorten muziek daar
tegenwoordig gespeeld worden. De gemeente Woensdrecht heeft geen
muziekschool waar op gemeentelijk niveau muziekopleidingen voor een
specifiek instrument worden verzorgd. Daarom voorziet Fanfare “de
Volharding” in een opleiding, met gekwalificeerde docenten.
Net als op een gemeentelijke muziekschool wordt er gewerkt volgens een
gestructureerd plan met regelmatige voorspeelmomenten (meetmomenten).
Er kan worden deelgenomen aan landelijke examens (A, B, C en D), maar
dit is op eigen initiatief en na afstemming met de leerkracht. De examinering
wordt in dat geval georganiseerd door ‘de kunstbalie’ te Tilburg. De leerling
meldt zichzelf voor het examen aan en betaalt zelf de kosten. Een
onafhankelijk examinator beslist over de toekenning van het diploma, dat
mede namens de Landelijke Muziekorganisatie is ondertekend. Heeft de
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leerling een diploma op D-niveau behaald, dan kan hij/zij – indien tevens
minimaal een havodiploma is behaald – toelatingsexamen doen voor het
conservatorium.
Het muziek-examen bestaat uit een theoretisch onderdeel en een
praktijkonderdeel dat op twee verschillende dagen wordt afgenomen. De
examenlocatie is bij Kunstbalie in Tilburg, waar voor heel Brabant de
examens afgenomen worden

3.1 Voorspeelmoment
Na drie tot vier jaar les is de leerling doorgaans voldoende opgeleid om toe
te kunnen treden tot het korps.
Aan het einde van elk lesjaar vindt een voorspeelmoment plaats. Leerlingen
laten hun vorderingen horen en dat is ook meestal het moment waarop
bepaald wordt (zie toetreding tot fanfareorkest) of de leerling rijp is om hetzij
in de samenspelgroep, dan wel in het orkest te kunnen gaan spelen.
Mocht blijken dat er geen of onvoldoende vorderingen gemaakt worden dan
volgt met leerling/ouders en de docent en de opleidingscoördinator een
gesprek waarin wordt besloten of het opleidingstraject nog voortgezet zal
worden.

3.2 Bijzondere situaties
In bijzondere gevallen kan er in overleg met de leraar en opleidingscoördinator besloten worden om af te wijken van het opleidingstraject. In dat
geval worden er specifieke afspraken gemaakt, welke vastgelegd worden
tussen de leerling en de vereniging

3.3 Lesduur en frequentie
De lessen voor een specifiek instrument worden verzorgd op verschillende
dagen afhankelijk van het instrument. De leerling krijgt in beginsel 25
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minuten privéles of een groepsles. In het belang van het onderwijs, het
opleidingstraject of in onderling overleg kan de leraar ook een aantal lessen
in groepsverband geven. In totaal zijn er 37 lesweken en neemt de leerling
deel aan 2 voorspeelmomenten waarbij hij/zij aan de docenten of publiek
(zoals bijv. ouders en leden van de fanfare) laat horen wat er de afgelopen
periode geleerd is.
De lesweken, voorspeelmomenten en vakanties richten zich naar het
jaarrooster van de Nederlandse basisschool in Putte. In bijlage 1 vind je het
jaarrooster voor dit studiejaar.

3.4 Lesgelden specifiek instrument
De lesgelden zijn als volgt
- Junioren (tot 18 jaar) en leden die contributie betalen € 270,00 (voor
eerste instrument)
- Senioren (v.a. 18 jaar) € 290,00 (voor eerste instrument)
- Wanneer les op een tweede instrument wordt genoten bedraagt het
lesgeld voor het tweede instrument, onafhankelijk van de leeftijd,
€ 700,00 (dus bijv. combinatie saxofoon + slagwerk)
Het lesgeld wordt voorafgaand aan de aanvang van het lesjaar door de
leerling voldaan aan fanfare “De Volharding”. Alleen in bijzondere situaties
(zoals bijvoorbeeld het moeten staken van de lessen gedurende het lesjaar
door langdurige ziekte) kan op verzoek, gedeeltelijke restitutie worden
verleend. Fanfare de Volharding vindt dat iedereen muziek moet kunnen
maken. Waar er drempels zijn nemen we deze graag samen met u weg !
Ook als het financiële drempels betreft. Daarom kan in een voorkomend
geval een afspraak gemaakt worden over gespreid betalen of
subsidiemogelijkheden.

3.5 Bruikleen specifiek instrument
In het kader van het muziekonderwijs stelt de vereniging de leerling (indien
hij/zij niet over een eigen instrument beschikt) tegen een jaarlijkse betaling
van € 35,00 een muziekinstrument, in goede staat, ter beschikking.
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In het bruikleencontract wordt vastgelegd welk instrument in bruikleen wordt
gegeven en de plichten en verantwoordelijkheden van de leerling m.b.t. het
instrument.
De instrumenten die de vereniging ter beschikking stelt, zijn duur in
aanschaf en ook het onderhoud is kostbaar. De aanschafprijzen van
instrumenten kunnen variëren tussen enkele honderden en duizenden
euro's. De vervangingswaarde van een instrument wordt aangegeven in het
bruikleen-contract.
Wanneer het instrument door nalatigheid van de gebruiker beschadigd of
onbruikbaar is, houdt Fanfare “de Volharding” zich het recht voor het
instrument te vervangen of te laten repareren. De kosten voor vervanging of
reparatie komen voor rekening van en zullen verhaald worden op de leerling
of zijn/haar ouders/verzorgers.
Wij verwachten van leerlingen (voor zover van toepassing hun
ouders/verzorgers) dat zij het gewone dagelijkse onderhoud aan het
instrument plegen en het instrument steeds goed behandelen. Eventueel
ontstane schade dient direct aan de leerkracht/instrumentbeheerder gemeld
te worden (zie website voor contactgegevens of via secretariaat).
Voor saxofoons (rietinstrumenten) geldt, dat leerlingen de rieten zelf dienen
aan te schaffen. Wij adviseren u dit in overleg met de leerkracht te doen.

3.6 Lesmoment en aanwezigheid
De lessen worden gegeven op een vast moment in de week. De leerling
ontvangt via de docent het ingeplande tijdstip.
Indien een les door omstandigheden niet door kan gaan, worden leerling
en/of ouders daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht en zal deze
les indien mogelijk worden verzet naar een ander tijdstip.
Indien er twee of minder lessen uitvallen door b.v. ziekte van de docent dan
zullen deze niet ingehaald worden. Is de docent door omstandigheden
langer afwezig dan zal er door de vereniging een passende oplossing
gezocht worden. Indien door overmacht geen oplossing gevonden wordt,
vindt na vier weken gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats.
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Indien een les door omstandigheden van de zijde van de leerling niet door
kan gaan, dient dit zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de docent.
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4 Samenspelgroep (leerlingorkest)
Het doel van de samenspelgroep (leerlingorkest) is om te leren om samen te
musiceren en om te ervaren hoe leuk het is om met elkaar muziek te maken.
Daarnaast doen de leerlingen aan de hand van de muziekstukken ook
theoretische kennis op en leren onze aankomend muzikanten wat een
dirigent doet. Behalve dat ze van hem leren om met elkaar muziek te
maken, streeft hij ook naar het aankweken van saamhorigheid.

4.1 Voorwaarden starten in de samenspelgroep
(leerlingorkest)
Om in de samenspelgroep mee te kunnen spelen dienen de muzikanten
tenminste één jaar les te hebben gehad op hun instrument, en een positief
advies te hebben van de docent en de opleidingscoördinator. Bovendien
moeten de muzikanten met blaasinstrument de volgende basisvaardigheden
beheersen: ze moeten minimaal stukken in twee kruizen en mollen kunnen
spelen voor de C-instrumenten, één kruis en mol voor de Bes-instrumenten
en twee kruizen voor de Es-instrumenten.
De muzikanten die percussie-instrumenten (slagwerk) bespelen moeten de
basis van het notenschrift kennen in relatie tot ritmiek.

4.2 Wanneer heeft de samenspelgroep repetitie?
De samenspelgroep repeteert op vrijdagavond van 19:00 tot 19:45 uur in het
verenigingsgebouw “Achter d’Hove”. De samenspelgroep volgt de
jaaragenda van de opleidingen zoals opgenomen is in bijlage 1. De repetitieavond kan (eenmalig of structureel) worden verzet.
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5

Orkest

De vereniging verzorgt de opleidingen om leden met kwaliteit in de
vereniging te krijgen. Indien de leerling een voldoende niveau heeft, dat wil
zeggen een niveau dat tenminste gelijkstaat aan het A-examen uit het
raamleerplan, dan kan, na een positief advies van de muziekdocent, een
voorspeelmoment plaatsvinden. Hiervoor zal zoveel mogelijk gebruik
gemaakt worden van de reguliere voorspeelmomenten (zie paragraaf 3.4).
De dirigent van het fanfareorkest zal dan op basis van voorspelen samen
met een vertegenwoordiger van het bestuur bepalen of en op welke partij de
leerling kan starten in het fanfareorkest. De dirigent en vertegenwoordiger
van het bestuur zullen daarbij niet alleen naar het niveau van de leerling
kijken, maar ook naar de opbouw van de sectie en het vereiste niveau voor
de in het orkest te spelen partij. Daarnaast is dit moment belangrijk om met
de leerling te spreken over hoe het orkest werkt, wat er van leden wordt
verwacht en waar men op moet letten bij toetreding.
Een leerling kan een voorspeel moment aanvragen, waarbij het raadzaam is
om dit met de docent te overleggen. Ook vanuit de vereniging kan het
initiatief voor een voorspeelmoment worden genomen.
Bij deelname aan het fanfareorkest moet naast lesgeld ook contributie
betaald worden.
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6 Tot slot
Wanneer er naar aanleiding van deze gids of de hierin beschreven
opleidingen vragen zijn, kan altijd contact opgenomen worden met de
coördinator opleidingen. Dit kan rechtstreeks of via het secretariaat.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de opleidingen, de leerkrachten voor de
lessen. Het bestuur kan, wanneer hiertoe aanleiding bestaat, wijzigingen
aanbrengen in het aanbod en beslist over toepassing van het in deze gids
gestelde.
Van leerlingen verwachten we dat ze zich inzetten, thuis oefenen en de
lessen wekelijks bezoeken. Indien van toepassing verwachten we van
ouders/verzorgers dat zij dit stimuleren en ondersteunen.
Leerlingen volgen de aanwijzingen van docenten op en gedragen zich
tijdens de lessen en verenigingsactiviteiten volgens de huisregels en
aanwijzingen.
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Bijlage 1
Les nr
1
2
3
4
5
6
X
7
8
9
10
11
12
13
14
15
X
X
16
17
18
19
20
21
22
23
X
24
25
26
27
28
29
30

Jaarrooster opleidingen
activiteit
les
les
les
les
les
les
Vakantie
Les
les
les
les
les
les
les
les
les
vakantie
vakantie
les
les
les
les
les
Les
les
Les
Vakantie
les
les
les
les
les
les
les

maandag
3 sep
10 sep
17 sep
24 sep
1 okt
8 okt
15 okt
22 okt
29 okt
5 nov
12 nov
19 nov
26 nov
3 dec
10 dec
17 dec
24 dec
31decn
7 jan
14 jan
21 jan
28 jan
4 feb
11 feb
18 feb
25 feb
4 mrt
11 mrt
18 mrt
25 mrt
1 apr
8 apr
15 apr
22 apr
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zondag
9 sep
16 sep
23 sep
30 sep
7 okt
14 okt
21 okt
28 okt
4 nov
11 nov
18 nov
25 nov
2 dec
9 dec
16 dec
23 dec
30 dec
6 jan
13 jan
20 jan
27 jan
3 feb
10 feb
17 feb
24 feb
3 mrt
10 mrt
17 mrt
24 mrt
31mrtr
7 apr
14 apr
21 apr
28 apr

X
31
32
33
34
35
36
37

vakantie
les
les
les
les
les
les
les
mogelijk
inhaalles
mogelijk
inhaalles
vakantie

29 apr
6 mei
13 mei
20 mei
27 mei
3 jun
10 jun
17 jun
24 jun

5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
2 jun
9 jun
16 jun
23 jun
30 jun

1 jul

7 jul

8 jul

18 aug
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Bijlage 2

Contactgegevens en privacy

Secretariaat
Paula Teijsen
Koppelstraat 7
4645 RD Putte
T- 0164 602 412
E- holdmuze69@gmail.com

Opleidingscoördinator
Ludo Hoendervangers
T- 0164 602820 of 06 - 51324180
E- l.hoendervangers@ziggo.nl

Privacy (AVG)

De fanfare gaat zorgvuldig met de door u verstrekte
persoonsgegevens om en gebruikt deze uitsluitend om u te
informeren, om afspraken vast te leggen en om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen (zoals het aanvragen van subsidie).
Bij aanvang van het lesjaar bepaalt u zelf welke gegevens u aan de
leerkracht ter beschikking wilt stellen.
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De fanfare is een vereniging. Een vereniging heeft leden en leden
wisselen onder elkaar (persoons)gegevens uit. De vereniging is niet
verantwoordelijk voor gegevens die u met andere leden uitwisselt.
Lees alles over privacy in onze vereniging in ons privacy-statement
dat u op verzoek uitgeprint kunt ontvangen en ook altijd kunt
raadplegen op onze WEB-site www.volhardingputte.nl
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