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NIEUWSBRIEF VOOR DE SCHOLEN IN OOSTSTELLINGWERF  

 

 

 

Met informatie over de gemeentelijke subsidie via Kunst & COO 

 

Het subsidiebudget is voor het inkopen van lessen waar de leerlingen actief aan deel kunnen nemen. 

De lessen dienen te worden uitgevoerd door daarvoor voldoende gekwalificeerde docenten 

(vakspecialisten), dit ter beoordeling aan Kunst & COO. Het vergoeden van lesmateriaal en overige 

kosten is beperkt mogelijk en dan alleen ter beoordeling aan Kunst & COO. Het budget dient in 2018 te 

worden besteedt of in overleg met Kunst & COO een bestemming te hebben gekregen 

 

.  

 

 

 

BERICHTEN: 

 

 

 

 

 

NIEUWE SUBSIDIE 

 

De subsidie is ook voor 2018 beschikbaar voor de disciplines muziek, dans, theater 

en beeldende kunst. Alle scholen krijgen deze maand individueel bericht over de 

hoogte van het budget voor 2018. 

Op de website www.kunstencoo.nl staat informatie over het lesaanbod. 
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DANSLESSEN IN COMBINATIE MET MUZIEKLESSEN IMPULS 

NU OOK VOOR DE GROEPEN 3,4,7 & 8! 

 

De finale van de Dancebattle in de dansschool van Clarette en Leon was wederom 

een groot succes! De komende tijd kunnen jullie je opgeven voor de battle in het 

voorjaar. Clarette neemt dan weer contact op om de lessen met jullie te plannen. 

Nieuw is de mogelijkheid om muzieklessen voor de impuls te koppelen aan de 

danslessen. Daarnaast heeft Clarette speciaal voor groepen 3/4 en 7/8 een aanbod 

danslessen in combinatie met muzieklessen voor de Impuls Muziekonderwijs 

ontwikkeld. Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar 

thijsoud@kunstencoo.nl!

 

 

 

 

LEERLIJNEN IMPULS MUZIEKONDERWIJS BIJ KUNST & COO 

Kunst & COO biedt met haar jaarprogramma’s voor de Impuls Muziekonderwijs 

complete leerlijnen muziek aan. Voor de disciplines zang, dans en 



 

slagwerkinstrumenten kunnen we lessen voor alle groepen realiseren, dit in 

combinatie met co-teaching en het gebruik van de nieuwste digitale 

muziekmethodes. In de verschillende jaarprogramma's worden vervolgens vele 

instrumenten en samenspelvormen geïntroduceerd. Elk jaarprogramma kan worden 

afgesloten met toetsing en een presentatie.  

Klik op deze link voor meer informatie over de verschillende programma's 

 

 

 

 

MUZIEKLES VOOR LEERKRACHTEN 

Speciaal voor leerkrachten en scholen die de subsidie Impuls Muziekonderwijs 

hebben gekregen biedt Kunst & COO gitaar- en keyboardlessen gegeven door Arvan 

Blok. Op dinsdagmiddag tussen 16:00 en 18:00 u. zijn deze lessen mogelijk in 

Wolvega (locatie OBS Heidepolle) en op donderdagmiddag tussen 16:00 en 18:00 u. 

zijn deze lessen mogelijk in De Kampus in Oosterwolde. Op donderdag is het in De 

Kampus mogelijk om djembélessen bij Moustapha Seck te volgen. 

Klik op deze link voor meer informatie over de lessen, de kosten en de aanmelding 

 

 

  

 

 

INLOOPMIDDAG EN OPEN LESWEEK 

Op zaterdag 3 februari is er van 13:00 - 15:00 u. een open lesmiddag bij Kunst en 

COO in de Kampus in Oosterwolde. Van maandag 5 februari tot en met vrijdag 9 

februari zijn de lessen openbaar toegankelijk. 

Kijk voor een overzicht van de lessen op: http://www.kunstencoo.nl/lesrooster 

 

 

 

CONTACTPERSOON 

https://kunstencoo.us16.list-manage.com/track/click?u=c22ebd74d85b411acc0c0367c&id=7ab8776553&e=d7d4b7715f
https://kunstencoo.us16.list-manage.com/track/click?u=c22ebd74d85b411acc0c0367c&id=5d40fcca17&e=d7d4b7715f
https://kunstencoo.us16.list-manage.com/track/click?u=c22ebd74d85b411acc0c0367c&id=8b3f7a1bb0&e=d7d4b7715f


 

Thijs Oud 

Coördinator/adviseur onderwijs bij Kunst & COO 

thijsoud@kunstencoo.nl 

06-21210361 

(het best bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 u.) 
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