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‘Muziekonderwijs doet een beroep op doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden, motoriek en talentontwikkeling.
Het bevordert de emotionele intelligentie.’ (Koningin Máxima)

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze site: www.muziekschoolboedijn.nl.
Of neem contact met ons op via mail of telefoon. We beantwoorden graag uw vragen.

*GRATIS PROEFLES?
meer info op de site

door: Wouter Hakhoff, 
directeur a.i. Muziekschool Boedijn 

Muziekschool Boedijn beleefde het af-
gelopen seizoen haar 25-jarige jubileum. 
Dat hebben we gevierd met concerten, 
workshops en bijzondere projecten.  
We zijn trots op wat we bereikt hebben 

in  die periode, maar beseffen ook dat we een verantwoordelijkheid 
naar de toekomst hebben.

Allereerst een verantwoordelijkheid naar onze klanten. Wij vinden een 
muziekschool méér dan een school waar je muziek leert. Muziek is een 
belangrijk onderdeel in ieders intellectuele en emotionele ontwikke-
ling. Samen muziek maken stimuleert ons inlevingsvermogen, verbindt 
en leert ons luisteren. Allemaal vaardigheden waar juist in deze com-
plexe tijd zo’n behoefte aan is. 

Wij weten dat we die verantwoordelijkheid aankunnen. Boedijn is in de 
laatste 25 jaar een krachtig merk geworden. Een merk dat staat voor 
kwaliteit, vakmanschap en passie. Onze docenten zijn geschoolde mu-
sici met jarenlange ervaring als docent. Musici die zelf hun passie heb-
ben gevolgd en getraind. Musici die daarom deze passie bij hun leerlin-
gen kunnen losmaken en voeden. Bij kinderen én bij volwassenen.  

Het merk Boedijn staat ook voor de toegevoegde waarde van een insti-
tuut. Voor langlopende leerlijnen en een bundeling van kennis. Wie bij 
ons binnenstapt komt in een wereld van samenspelen en samen leren. 

Generaties leerlingen hebben bij ons gemerkt dat musiceren in een 
veilige sociale omgeving een meerwaarde heeft door de interactie met 
andere leerlingen en docenten. Dit maakt een muziekschool tot een 
unieke leeromgeving. 

Wij hebben ook een verantwoordelijkheid naar de stad en haar cultu-
rele leven. Iedereen is het er over eens dat kunsteducatie weer een 
belangrijke rol gaat spelen in onze samenleving. Zo zijn er allerlei ini-
tiatieven om muziek structureel terug te krijgen in het basisonderwijs. 
Boedijn heeft hierin een voortrekkersrol. Wij nemen deel aan plaatselij-
ke initiatieven en laten ons zien in het publieke domein. In deze krant 
kunt u over een paar van deze  nieuwe ontwikkelingen lezen. Wij zijn 
heel trots op onze samenwerkingen in het onderwijs, onze plannen 
met SKH en onze rol in het nieuwe culturele platform van Hoorn. 

Om klaar te zijn voor de toekomst kiezen wij bewust voor een nieuwe 
uitstraling. Deze krant is hier de aftrap van. Het neemt u mee in de we-
reld die Boedijn heet. U leest erin waar wij voor staan, wat wij aanbieden 
en wat wij van plan zijn. Maar dit is nog maar het begin. Dit jaar zullen 
wij op allerlei vlakken met nieuwe cursussen en initiatieven komen. 

De wil om te blijven veranderen, ons vakmanschap te ontwikkelen en 
onze kennis te delen zal ervoor zorgen dat Boedijn ook de komende 25 
jaar toonaangevend zal blijven in het muziekonderwijs in Hoorn.

Boedijn deelt al 25 jaar vakmanschap en passie
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Opening seizoen
JE VAN MUZIEK MAKEN GEWOON  
ONTZETTEND SLIM WORDT?

BOEDIJN ALLEEN MAAR VAKMENSEN  
ALS DOCENTEN HEEFT?

MUSICEREN EEN BEWEZEN POSITIEF  
EFFECT HEEFT OP STRESS?

ER HEEL VEEL VOLWASSEN LEERLINGEN  
OP DE MUZIEKSCHOOL RONDLOPEN?

SAMEN MUZIEK MAKEN DE BESTE ‘WORK- 
OUT’ VOOR DE HERSENEN IS?

LEERLINGEN BIJ ONS AL HEEL SNEL  
KUNNEN SAMEN SPELEN?

GOED LEREN LUISTEREN ESSENTIEEL IS  
OM GOED TE LEREN LEZEN?

BOEDIJN AL LESSEN AANBIEDT VOOR  
BABY’S VANAF 9 MAANDEN?

IEDEREEN EEN INSTRUMENT KAN LEREN?

EEN PROEFLES BIJ BOEDIJN GEWOON  
GRATIS IS?

JE BIJ BOEDIJN OOK LOSSE LESSEN KUNT 
KOPEN?

ONZE OUDSTE LEERLING 87 IS?
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Op zaterdag 3 september houden wij Open Dag in ons prachtige 
hoofdgebouw aan de Noorderstraat. Dit is een uitgelezen kans om de 
school te leren kennen. Iedereen kan instrumenten uitproberen, naar 
muziek luisteren en informatie inwinnen. De Open Dag is niet alleen 
bedoeld voor kinderen die met hun muziekcarrière willen beginnen, 
maar ook voor volwassenen die graag eens willen kijken hoe het is 
om een instrument te bespelen. Zowel de klassieke afdeling als de 
popschool zal zich die dag presenteren. Het is natuurlijk ook mogelijk 
om gewoon even langs te komen om de sfeer te proeven, docenten te 
spreken of te genieten van alle muziek. De Open Dag zal zijn tussen 
11.00 uur en 14.00 uur.

Zondag 4 september is de Kunst & Cultuurmarkt in Hoorn. Duizenden 
mensen komen van heinde en verre om te genieten van de vele kunst-
kraampjes in de stad. De muziekschool is dit jaar op het Rode Steen te 
vinden bij ‘Young Arts’ met veel workshops voor kinderen. Van zang tot 
percussie, van kleutermuziek tot viool. Voor kinderen is die middag dus 
van alles te doen bij onze kraam. Kom gezellig langs.

Op zaterdagmiddag 3 september ver-
zorgen leerlingen van de muziekschool 
Boedijn het middagconcert tijdens de 
altijd bijzondere Havenconcerten in 
Hoorn. Speciale gast tijdens dit optreden 
is niemand minder dan Tim Knol. Tim 
vond het ontzettend leuk om met leerlin-
gen van de muziekschool aan het werk 

te gaan en het resultaat daarvan kunt u bewonderen op deze middag. 
Natuurlijk zal Tim ook zijn eigen prachtige nummers vertolken vanaf de 
majestueuze boot in de binnenhaven van Hoorn. Een grote aanrader. 

Op vrijdag 2 september is de Hoornse Cultuurnacht. Alle kunstinstel-
lingen van Hoorn zullen zich die avond, tussen 20.00 en 00.00 uur, 
presenteren op diverse locaties. De muziekschool verzorgt die avond 
optredens bij onze cultuurpartner de bibliotheek Hoorn. Daar zal die 
avond de presentatie van het boek HOP POP YEAH zijn. Een boek vol 
foto’s van Hoornse popmuzikanten met daarin ook een aantal docen-
ten en oud-leerlingen van onze school. Iets waar we trots op zijn.

Open dag

Kunst en cultuurmarkt

Havenconcerten

Hoornse Cultuurnacht
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Muziekschool Boedijn trapt het nieuwe seizoen meteen goed af in 
het eerste weekend van september. De stad Hoorn bruist dan van 
de culturele activiteiten; het culturele seizoen wordt geopend. Een 
uitgelezen kans om ons goed te presenteren. En dat gaan we doen.

Wist u dat:
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Voor de jongste leerlingen (vanaf ongeveer 9 maanden) hebben wij een aantal leuke, muzikale activiteiten. Uiteraard houden we daarbij  
rekening met hun nog korte aandachtsspanne. Samen met (één van) de ouders of grootouders maken ze in een klein groepje op een  
speelse manier kennis met klanken, zingen, ritmes en eenvoudige instrumenten.

- De korte cursus Muziek met baby’s is bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 24 maanden en duurt 5 keer 30 minuten op ochtenden. 
- De korte cursus Muziek met Peuters is gericht op kinderen tussen 2 en 4 jaar. Het zijn vijf vrolijke lessen van 45 minuten die passen  
   binnen de fantasiewereld van de peuter. Muzieklessen hebben een bewezen positief effect op de taalontwikkeling van kinderen.

* Beide cursussen geven wij zowel in ons hoofdgebouw in het centrum van Hoorn als in De Kreek in de wijk Bangert-Oosterpolder.

Hoofdredactie: Wouter Hakhoff (wouterhakhoff@gmail.com)
Vormgeving:  Joris Mooijman

Teksten:  Miranda Brouwers & Wouter Hakhoff
Foto’s:  Tinie Whaiman, Arie Wim Kars, 
   Dimme Spijkerman
  www.muziekschoolboedijn.nl

Voor deze kinderen zijn er diverse mogelijkheden, zoals de cursus Mu-
ziek met Kleuters. Bij de meeste instrumenten kan bovendien vanaf 
4 of 5 jaar al met echte lessen begonnen worden. Zo zijn Kleuterviool, 
Mini Dwarsfluit en Troubadour Harp speciaal gericht op deze leeftij-
den. Daarnaast bieden we allerlei mogelijkheden om nog meer ‘oriën-
terend en ontdekkend’ bezig te zijn met verschillende instrumenten. 

Zo is er de cursus ‘Spelen met muziek en met de piano’. Kinderen 
van 4 tot 7 jaar zijn vaak nog te jong voor “echte” pianoles. Maar als 
voorbereiding daarop kunnen ze op een speelse manier wel alvast 
kennismaken met muziek en met de piano. Zo leren ze samen met 
andere kinderen plezier te beleven aan muziek, ontwikkelen ze  
ritmegevoel en vergroten ze hun concentratie. 

Muziek van 0 tot 4 jaar

Muziek van 4 tot 7 jaar

Co
lo

fo
n

Speciaal voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar die het leuk lijkt om 
een instrument te bespelen, maar die het nog moeilijk vinden om 
te kiezen is er de cursus “Ontdek je instrument”. 

In 8 basislessen komen de 
volgende instrument-families 
aan bod: toetsinstrumenten, 
blaasinstrumenten, snaarin-
strumenten en slagwerk. 
Na deze basislessen kiezen 
de kinderen 3 instrumenten 
om verder te gaan ontdekken 
in 12 lessen. De cursus duurt 
in totaal 20 lessen.

Muziek-oriëntatie 
7 tot 12 jaar

Kom naar de Open Dag op zaterdag 
3 september van 11.00 tot 14.00 uur.

Raak een snaarRaak een snaar

Boek een GRATIS proefles: meer info op de site  |



Individueel les
De Ideale lesvorm voor muziekles op maat. 
In wekelijkse lessen van 24 minuten wordt  
de instrumentale of zangles afgestemd op  
de persoonlijke lesdoelen van de cursist.  
Op de meeste instrumenten is bij ons indivi-
duele les mogelijk. De lessen worden gege-
ven door professioneel geschoolde musici 
met een jarenlange ervaring als docent. 
Zowel in de klassieke muziek als in de pop-
muziek. Wij zijn trots op de kwaliteit die wij 
hiermee leveren. De lessen kunnen wekelijks 
of tweewekelijks worden afgenomen.

Duolessen
Samen met iemand anders muziek maken 
werkt heel motiverend. Je leert met elkaar 
en van elkaar. Deze duolessen zijn voor zowel 
kinderen als volwassenen. Een duoles duurt 
40 minuten per twee leerlingen, een individu-
ele les 24 minuten per leerling. De kosten van 
een duoles zijn lager dan die van een indivi-
duele les. Aanmelden voor deze lesvorm kan 
altijd. Zodra wij iemand hebben gevonden 
van hetzelfde instroomniveau en dezelfde 
leeftijd dan kunnen de lessen van start gaan. 
Het inplannen van een lestijd gaat in over-
leg met de docent en zijn/haar leerlingen. 
Wanneer je samen inschrijft met iemand van 
hetzelfde niveau dan kun je praktisch direct 
beginnen!

Groepsles
Op de muziekschool vinden wij dat muzikan-
ten zo snel mogelijk samen moeten spelen. 
Bij een groepsles beginnen we hier zelfs 
mee. Op dit moment is het mogelijk om voor 

Lesvormen
zang, gitaar en keyboard wekelijks groeps-
lessen te volgen. Andere instrumenten zullen 
snel volgen. Behalve dat groepslessen voor-
deliger zijn en langer duren (90 minuten bij 
6 leerlingen) zorgen ze ook voor een sneller 
resultaat op het gebied van samenspelen. 

Ouder-kindles
Muziekschool Boedijn biedt nu een lesvorm, 
speciaal voor ouders en kinderen die samen 
met lessen willen beginnen; Samen musice-
ren met je kind is een bijzondere ervaring. 
Ouder en kind krijgen samen wekelijks 40 
minuten les. De lessen zijn voornamelijk ge-
richt op de voortgang van het kind, al wordt 
er uiteraard gekeken naar ieders persoonlijke 
situatie en het niveau van ieder duo. 

De muziekschool is een school in beweging. 
Dat geldt ook voor onze lesvormen. In het 
komende seizoen zullen wij gaan experi-
menteren met nieuwe lesvormen.  
Wij hopen daarmee niet alleen flexibeler  
te worden in ons aanbod maar ook de kwa-
liteit van lesgeven nog beter te maken. 

Ensembles
Een speerpunt van ons onderwijs is het 
samenspelen. Juist omdat we alle instrumen-
ten op de muziekschool lesgeven kunnen wij 

ook veel ensembles aanbieden. Van strijk-
kwartet tot bigband van koor tot popband. 
Alles is mogelijk bij Boedijn. Door het spelen 
in een ensemble verhogen de leerlingen 
niet alleen hun spelniveau, maar ook hun 
speelplezier en motivatie. Daarnaast zorgt de 
school ervoor dat leerlingen zich met deze 
ensembles veel kunnen presenteren met 
optredens binnen en buiten de school.

Workshops
Elk seizoen biedt de muziekschool weer veel 
workshops aan. Workshops die gegeven 
worden door onze docenten of workshops 
die gegeven worden door musici van buiten 
waarvan wij vinden dat ze iets bijzonders 

aanbieden. Sommige workshops zijn instap-
cursussen voor een instrument, andere geven 
juist verdieping aan de eigen lessen. Som-
mige workshops zijn éénmalig, andere work-
shops duren een bepaalde periode. Ook dit 
seizoen zullen wij weer diverse workshops 
aanbieden. Nieuwe workshops zullen via 
kranten, websites en sociale media kenbaar 
worden gemaakt. Snel reageren is dan be-
langrijk want de workshops zijn meestal snel 
gevuld.  

Masterclasses
Elk beroep heeft zijn ‘masters’. En wat is er 
fijner dan te leren van de allergrootsten? In 
het komende seizoen zal Boedijn diverse van 
deze meesters in huis halen voor een zoge-
noemde masterclass. Zowel klassieke- als 
popmuzikanten zullen daartoe worden uitge-
nodigd. Muzikanten die op de allergrootste 
podia hebben gestaan en met de allerfijnste 
bands en orkesten hebben gespeeld zullen  
langskomen om te vertellen en te spelen. 
Maar ook om in het openbaar les te geven 
aan onze eigen talenten. Deze dagen zullen 
toegankelijk zijn voor iedereen. Wij delen 
onze kennis namelijk graag. 

Voor alle lessen geldt dat er keuze is tussen 
een jaartraject met elke week les (of om de 14 
dagen) of een knipkaart. In het laatste geval  
kun je een aantal lessen kopen die je binnen 
een jaar moet opmaken. Een knipkaart is niet 
bij elke docent mogelijk. Neem contact op met 
onze administratie als je hier interesse in hebt. 
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Muziek speelt in het leven en de belevingswereld van kinderen en 
jongeren een niet weg te denken rol. Verder is, op basis van weten-
schappelijk onderzoek, vastgesteld dat muziek maken en naar muziek 
luisteren een positief effect heeft op de schoolprestaties, het gedrag, 
de concentratie en de werkhouding. Voor het basisonderwijs spitst 
ons aanbod zich vooral toe op deskundigheidsbevordering voor leer-
krachten en op educatieve, muzikale activiteiten door onze docenten 
aan leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs is een apart program-
ma van workshops ontwikkeld. 

Basisonderwijs.
Scholen kunnen zowel in overleg samengesteld maatwerk bij ons afne-
men als kant en klare programma’s. Deze activiteiten maken muziek op 
een school uitdagend, ‘cool’ en interessant voor leerlingen, leerkrach-
ten èn ouders. Door een vrolijke mix van een muziekverhaal, muziekop-
drachten en liedjes, uitgevoerd door onze professionele muziekdocen-
ten, is de doorgaande lijn van muziek voor de basisschool verzekerd.
Voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten bieden wij diverse 

cursussen aan. Zo trainen wij teams in het geven van muzieklessen 
voor alle ‘bouwen’, waarin behalve zingen ook aandacht wordt be-
steed aan muziek maken op instrumenten, muziek noteren/ compo-
neren, bewegen op muziek, muziek beluisteren en/of erover praten. 
Ook is er de cursus “Gitaar in de klas” waarbij leerkrachten leren 
zichzelf te begeleiden op de gitaar.

Voortgezet onderwijs
Voor het complete aanbod van CKV- workshops (dus ook: beeldende 
kunst, theater en dans) werken wij samen met De Blauwe Schuit On-
derwijs. Ook hier levert de muziekschool in samenwerking met indi-
viduele scholen maatwerk. Onder leiding van deskundige docenten is 
een programma van workshops ontwikkeld, zoals: muziek produceren, 
band-skills, singer-/ songwriters, elektronische muziek/ DJ en rap.

Primair onderwijs

Bandcoaching
Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig in een band speelt. En dat is logisch. Als je popmuziek 
wilt spelen moet je een band hebben. Want pas als je een band hebt, ben je een echte pop-
muzikant. Zo werk dat. Dus de eerste stap is ‘muzikale’ vrienden uitnodigen, een oefenruimte 
boeken en repeteren. Maar het blijkt na de eerste repetities toch vaak moeilijk om ook echt 
als een band te klinken. Hoe zorg je ervoor dat je echt strak speelt, hoe zorg je ervoor dat 
de gespeelde nummers ook echt herkenbaar klinken, hoe schrijf je nummers, hoe verdeel je 
stemmen? Allemaal zaken waar wij als Boedijn bij kunnen helpen. Onze popdocenten zijn zeer 
ervaren als optredend muzikant en hebben alles al meegemaakt in het popvak. Daarom zijn 
zij de perfecte coach voor de beginnende, maar ook gevorderde band. Schrijf je dus als band 
in voor een bandcoach-traject. Je zult er geen spijt van hebben.  

Join The Band
Eén van de grote voordelen van les krijgen op een muziekschool is dat je in contact komt met allerlei soorten musici. Van jong tot oud, van begin-
nend tot gevorderd en van klassiek tot pop. Op de muziekschool zien wij dat als een grote kracht. Een kracht die misschien wel het best gebruikt 
wordt in ons Join The Band-concept. Bij Join The Band worden bands gevormd met leerlingen die niet alleen popmuziek studeren maar ook 
klassiek. Dit levert hele spannende combinaties op. Een band met 5 zangeressen en 4 blazers bijvoorbeeld. Of een band met ritmesectie, zang en 
strijkers. Alles is mogelijk. En het mooie is dat iedereen mee kan doen. Beginners en gevorderden. De Join The Band-trajecten duren acht weken 
en sluiten altijd af met een optreden in Manifesto of op een groot podium tijdens de Hoornse Stadsfeesten. Ook leerlingen van buiten de mu-
ziekschool kunnen zich opgeven voor Join The Band. 

Pop & Jazz

Nederlandse DJ’s zijn de beste in de wereld, ze reizen naar de 
grootste evenementen over de hele wereld om feesten met wel 
150.000 mensen compleet uit hun dak te laten gaan. Wat is hun 
geheim en waar moet je op letten als DJ? Tijdens de Master Pro-
ductions DJ workshops leer je de belangrijkste skills van het draai-
en; hoe werkt de apparatuur? Hoe kun je muziekstijlen goed com-
bineren zoals Dillon Francis, hoe bouw je een goede set op zoals 
Martin Garrix, wanneer gebruik je effecten zoals Skrillex en hoe het 
is om op een groot geluidsysteem te draaien. Je leert ook rekening 
te houden met de sets van andere DJ’s en je krijgt heel erg veel 
tips en trucs mee om jouw set naar een hoger niveau te tillen. 
Na zes lessen ben je in staat om zelf een korte set te mixen en je 
vrienden te imponeren! Aan het eind van de cursus draai je direct 
voor publiek.

Start DJ cursus: Maandag 12 september
Aantal lessen: 6 lessen van 90 minuten
Kosten: € 125,- tot 21 jaar
inschrijven via www.muziekschoolboedijn.nl

DJ cursus [ NIEUW ]
Wat maakt nou een goede “youtuber”?  Hoe krijg je 100K plays, 
waarom heeft de ene youtuber 10 volgers en de andere 10K? Hoe 
kun je copyright free muziek onder jouw video editen? En welke 
filters, effecten en plug ins maken jouw video’s en kanaal echt 
vet? Hoe word jij zo groot als StukTV en Enzo Knol De docenten van 
Master Productions kunnen je dit allemaal leren, zo krijg jij alle 
informatie en skills om een goede youtuber te kunnen worden!

Start Youtube cursus: Vrijdag 16 september
Aantal lessen: 6 lessen van 90 minuten
Kosten: € 125,- tot 21 jaar
Minimum aantal deelnemers: 7
inschrijven via www.muziekschoolboedijn.nl

YouTube cursus [ NIEUW ]

Kom naar de Open Dag op zaterdag 3 september van 11.00 tot 14.00 uur.
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Cultuureducatie is een vak. En dat weten wij op muziekschool Boedijn als geen ander. Boedijn investeert in zijn docenten en zijn aanbod.  
Maar de muziekschool staat daarin niet alleen. De stad zit vol met culturele professionals. En aangezien wij geloven in samenwerking zoeken 
wij met al deze instituten de verbinding. Ook in het komende seizoen zal Boedijn weer gaan samenwerken met de Bibliotheek Hoorn, De Blauwe 
Schuit, Manifesto, Schouwburg het Park, Concertzaal Oosterkerk, de Hoornse Stadsfeesten, Het talententheater, stichting Leergeld en vele ande-
re spelers in het culturele veld van Hoorn. Een paar initiatieven springen er voor het volgende seizoen uit. Daarom lichten we deze even toe:

Onze cultuurpartners

Muziekschool Boedijn is er trots op onderdeel te zijn van het rijke 
Hoornse culturele leven. Deze stad bruist van de culturele activitei-
ten waaronder festivals, exposities en vele concerten. Hoorn heeft 
daarnaast prachtige musea, een innoverende bibliotheek, een unieke 
schouwburg en zeer professionele cultuureducatie-aanbieders. Al deze 
culturele instellingen weten dat cultuur ons raakt. En dat doet zij met 
echte, tastbare elementen uit het verleden, heden en/of de toekomst. 

Cultuur zorgt voor informatiewerving, meningsvorming en draagt bij 
aan de individuele ontplooiing van mensen. De culturele instellingen  
in Hoorn zijn van mening dat deze elementen bijdragen aan een har-
monieuze samenleving en zetten zich daarom in om cultuur mogelijk 
te maken. Dat is ook de reden dat deze instellingen zich hebben ver-
bonden middels een platform om er zorg voor te dragen dat het cul-
turele niveau in deze stad hoog blijft. De muziekschool is één van de 
aanjagers van dit platform en gelooft er in dat samenwerken en delen 
de manier is om de cultuurstad Hoorn voor iedereen te behouden.

De muziekschool daagt iedereen uit om een gratis proefles op een 
instrument naar keuze te nemen. Omdat wij zeker weten dat het u gaat 
bevallen op onze school bieden wij die proefles gewoon gratis aan.  
Durf de uitdaging aan en laat u verassen door onze professionele  
docenten, hun vakmanschap en enthousisame. Geniet van ons histori-
sche gebouw en proef de sfeer. Wij weten zeker dat u blijft. 

Vanaf dit jaar is het mogelijk om voor de meeste instrumenten aparte 
lessen te kopen. Wij noemen dit een knipkaart. Met een knipkaart kun 
je, in overleg met de docent, je lessen spreiden over een seizoen. Je kunt 
dus één keer per maand lessen of er juist voor kiezen om alle lessen in 
één korte periode te volgen. Onder voorbehoud dat dit te regelen is met 
de docent. De knipkaarten zijn te krijgen op onze administratie. Voor een 
leerling onder de 21 kost een les €20,-. Voor een leerling boven de 21 kost 
een les €24,20.

Muziekschool Boedijn gaat in het komende seizoen samenwerken 
met Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH)
 
SKH biedt kinderdagopvang (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 
jaar) in alle wijken van Hoorn. SKH biedt daarnaast ook de mogelijk-
heid voor kinderen van 7 jaar en ouder in Hoorn, Zwaag en Blokker om 
naar een thema-BSO te gaan na schooltijd. Heeft u thuis een echte 
toneelspeler, danser of zanger in de dop of vindt uw kind het heerlijk 
om in de natuur op ontdekkingstocht te gaan, dan kunt u uw kind bij 
één van de huidige thema-BSO’s inschrijven. Meer informatie vindt u 
op www.kinderopvanghoorn.nl.
Muziekschool Boedijn en SKH onderzoeken gezamenlijk de moge-
lijkheid om hier ook een muziek-BSO aan toe te voegen. Een echte 
BSO bij de Muziekschool, waar kinderen na schooltijd in een huiselijke 
omgeving muzieklessen kunnen volgen, maar uiteraard ook gewoon 
kunnen eten, drinken en spelen vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. 
Nadere informatie volgt!

Cultureel Platform

Gratis proeflessen Lesplaatsen:

Knippenkaart

SKH (Stichting Kinderopvang Hoorn)

Over al onze Culturele partners kunt u lezen op onze site: www.muziekschoolboedijn.nl.

De meeste lessen, cursussen en workshops geven we in ons hoofd-
gebouw. Maar ook in de buitenwijken van Hoorn hebben we de 
volgende locaties:

Wijkcentrum De Huismolen / Wijkcentrum Kersenboogerd 
Pop- en Cultuurcentrum Manifesto / OBS Socrates / MFA De Kreek

* Al onze tarieven en uitgebreide informatie vindt u op onze website: 
  www.muziekschoolboedijn.nl

PMS 392C - 398U

CMYK 20/10/100/40 zowel coated als uncoated.

Pak je kans en boek een GRATIS 
proefles: meer info op de site.




