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Leerlijn in een nieuw jasje 
Op dit moment worden de leskaarten van de Leerlijn Thematisch Muziekonderwijs 
om geschreven naar handzame en gemakkelijk uit te voeren lessen. In de afgelopen  
jaren hebben we gemerkt dat de leskaarten die eerder zijn ontwikkeld voor veel 
leerkrachten te abstract zijn en daardoor weinig worden gebruikt. De kaarten worden  
omgezet tot een les met een kop en een staart en een duidelijke uitleg, waardoor hij 
praktisch te gebruiken is. Voor de Kerstvakantie zijn alle lessen vernieuwd. 
 

Gulle gave van ex-wethouder Anton Bosch 
Bij zijn afscheid als wethouder in de gemeente Olst-Wijhe begin maart 2020 vroeg Anton Bosch hem 
geen afscheidscadeaus te geven, maar een bijdrage te storten voor Muziek Netwerk Salland. De 
overhandiging van de financiële gave vond, door de Corona, echter pas afgelopen maand plaats. Anton is 
een groot liefhebber van de muziekverengingen op het platteland. Door te investeren in muziek op de 
scholen hoopt Anton een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit van muziekverengingen door jonge 
kinderen te enthousiasmeren muziek te gaan maken. 
 

Toch weer op zoek naar een nieuwe voorzitter 
Muziek Netwerk Salland moest helaas al weer afscheid nemen van haar nieuwe voorzitter Cécile Servaes. 
Gezondheidsklachten waren de reden om een stapje terug te doen. Dat maakt dat het Netwerk weer 
verder zoekt naar een nieuwe voorzitter. Belangstelling? Laat het ons weten! 
 

Acht Leerorkesten/Proeftuinen van start 
We hebben de Coronaperiode maar even afgewacht en zijn dit voorjaar later begonnen dan andere 
jaren. Maar gelukkig zijn we weer begonnen met Leerorkesten en Proeftuinen op 8 verschillende 
scholen. De docenten bezoeken de scholen in door Salland  (van Liederholthuis tot aan Okkenbroek, van 
Nieuw Heeten tot in Olst) om 334 kinderen instrumentaal muziekonderwijs te geven.  
En niet te vergeten onze vrijwilligers die zorgen voor al die muziekinstrumenten ! 
 

In Wijhe en Boerhaar wisselen vakdocenten de leerkrachten af 
Op de MijnPlein scholen in Wijhe en Boerhaar werken ze met IPC projecten. Gedurende enkele weken 
worden de lessen aan een bepaald thema opgehangen. Muziek Netwerk Salland maakt de muzieklessen 
die door vakdocenten en de leerkrachten zelf worden gegeven.  Les 1 en 3 geeft de vakdocent. In les 2 
en 4 gaat de leerkracht door op wat er in de les ervoor is behandeld. Een mooie manier van werken. 
 

Muziek heeft invloed op ons humeur en stressgehalte 
Interessant artikel: 
https://www.bedrock.nl/muziek-maakt-blij-hoe-muziek-invloed-heeft-op-ons-humeur-en-stressgehalte/ 
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