Aanmeldingsformulier voor MuziekPlus
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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Bij de aanmelding voor de brugklas kun je je ook aanmelden voor MuziekPlus.
We noemen het vak MuziekPlus, omdat je vele facetten van de muziek gaat beleven en onderzoeken.
Het is niet nodig dat je al een instrument bespeelt of noten kunt lezen. Je moet het vooral leuk
vinden om met muziek bezig te zijn. Wat kun je onder andere verwachten?






Je volgt twee lesuren per week MuziekPlus, bovenop het gewone rooster.
Je kunt zelf aangeven wat je wilt ontdekken of leren in de wereld van muziek.
Je gaat ontdekken of je muziek leuk vindt en of je er aanleg voor hebt.
Je maakt kennis met verschillende instrumenten en muziekvormen.
Je leert noten lezen.

We gaan het programma afstemmen op de mogelijkheden van de leerlingen die kiezen voor
MuziekPlus. Indien je beginner bent, ga je op een andere manier muziekonderwijs volgen, dan
wanneer je bijvoorbeeld al een instrument bespeelt. We houden rekening met de verschillen.
Enthousiast geworden? Vul dan dit formulier in en neem het mee naar de aanmeldingsdagen.
Er vindt geen selectie plaats bij de aanmelding: als je je opgeeft doe je mee. Je moet je wel afvragen
of je de extra tijd - twee lesuren in de week - ook echt hebt. Je kiest het vak voor het hele jaar.
Daarna mag je bepalen of je er mee door wilt gaan in de tweede klas.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de lessen MuziekPlus.
Met vriendelijke groet,
De directie

Naam: .......................................................................................... ,
meldt zich aan voor het vak MuziekPlus in de brugklas.
Ik bespeel het volgende instrument(en):……………………………………………………………………………… / geen.
Handtekening leerling: ................................................................
Naam: .......................................................................................... ,
ouder/verzorger van bovengenoemde leerling, stemt in met de aanmelding voor MuziekPlus.
Handtekening ouder/verzorger: ..................................................

