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Op 7 oktober 2020 vieren we de ondertekening van
het MuziekopleidersAkkoord. In dit akkoord sluiten de
pabo’s en conservatoria een samenwerking voor de lange
termijn. Een bijzonder moment, omdat dit een enorme
stap is op weg naar muziekonderwijs voor álle kinderen
op álle basisscholen van Nederland. Voor het nieuwe
schooljaar losbarst, geven we je alvast een inkijkje in wat
we rond en op 7 oktober gaan doen.

Woensdag!"!oktober!wordt!een!
dag!die!als!muziek!in!je!oren!klinkt

Zoek!de!perfecte!muzikale!
jeugdfoto!en!stuur!‘m!in!
Muziekonderwijs is van groot belang voor de
ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor
hun creativiteit, zelfvertrouwen en sociale
vaardigheden. Muziek verbindt kinderen en
ze kunnen zich ermee uiten en presenteren.
Allemaal skills die ze nu én later hard nodig
hebben. Jij weet al hoe belangrijk muziek in
de klas is. Nu vragen wij je hulp om dit aan
heel Nederland te laten weten. Stuur een
ultieme, muzikale jeugdfoto van jezelf in via
meermuziekindeklas.nl/nl/foto.
Alle ingezonden foto’s samen vormen
op 7 oktober uiteindelijk een fantastisch
slotakkoord, dat beloven we nu alvast!

an
Hoe dat er d
uit gaat zien?
Nou zo!!!

Deel je eigen foto
op 7 oktober ook
op de bekende
sociale media met
#meermuziekindeklas.

Op 7 oktober bieden we een gevarieerd
online programma met interessante
sprekers, workshops en panelgesprekken.
Er is voor elk wat wils: voor pabo- en
conservatoriumstudenten, leerkrachten,
vakleerkrachten, schoolleiders en
-bestuurders, managers en beleidsbepalers.
Kies wat het beste bij je aansluit óf volg
alles. Binnenkort komt het gehele
programma online.
Ga voor meer informatie naar
meermuziekindeklas.nl/nl/
muziekopleidersakkoord,
meld je aan voor de alert en
blijf automatisch op de hoogte!

In!september!nieuwe!muzikale!
energizers!op!Schooltv!
In september publiceren we weer een leuke
reeks muzikale energizers op Schooltv met
handzame lesbrieven, die je als stagiaire,
leerkracht of vakleerkracht muziek kunt inze!en
in de bovenbouw. Een van de energizers gaat
over een lied dat iedereen kent, van jong tot
oud. Studeer het lied in met je klas en breng het
op 7 oktober ten gehore, tegelijk met heel veel
andere klassen in Nederland! Zo delen we het
plezier van het samen muziek maken met het
hele land.
Foto’s en video’s? Leuk! Deel ze 7 oktober
met #meermuziekindeklas. Vraag wel even
toestemming van de ouders/verzorgers.

Zet 7 oktober in je nieuwe agenda,
verheug je op de nieuwe muzikale
energizers van Schooltv en speur
in de zomer vast die ene, prachtige
muzikale jeugdfoto op.

