Beste ouders van een nieuwe leerling op de Koorschool Arnhem,
Van harte welkom bij de Koorschool Arnhem!
We vinden het erg fijn dat uw zoon of dochter van zingen en muziek houdt en
lid is geworden van de Koorschool.
In deze brief leggen we u uit wat de Koorschool Arnhem doet.
De dagelijkse leiding van de Koorschool Arnhem is in handen van Thea
Endedijk. Zij is een gedreven, enthousiaste, professionele en zeer ervaren
muziekpedagoog en het gezicht van de Koorschool Arnhem.
Groepen
Bij de koorschool Arnhem wordt in principe gewerkt met 4 groepen: Koorklas 1,
Koorklas 2, Brugkoor en Jeugdkoor.
Koorklas 1, 2 en brugkoor repeteren op woensdagmiddag in de Parcivalschool
zuid. Nieuwe kinderen worden in één van deze groepen ingedeeld, afhankelijk
van leeftijd en muzikale ontwikkeling. Vanaf groep 8 kunnen ze doorstromen
naar het Jeugdkoor. Deze groep heeft jaren achter elkaar gefunctioneerd en is
nu even in ruste.
Lessen Koorklas 1
De wekelijkse repetities zijn in de Parcivalschool-zuid. Thea leidt de repetities.
De lessen bij koorklas 1 en 2 en brugkoor bestaan uit 2 onderdelen:
1: Koorrepetitie
2: werken met de methode Nachtegaal (theorie en solfège)
De Koorschool gebruikt voor theorie en solfège een kindvriendelijke en
adaptieve methode de Nachtegaal, geschreven door Caro Kindt van het Nieuw
Amsterdams Kinderkoor.
De volgorde waarin kinderen theorie en zang hebben, hangt af van het aantal
koorklassen dat functioneert. Zie voor actuele gegevens de website.
Kwinkeleren:
Bij het kwinkeleren helpen ouders als vrijwilliger mee bij het houden van
overzicht en nakijken van de opdrachten. Omdat de oefeningen in deel 1 nog
heel eenvoudig zijn kan dat. Bij koorklas 2 is er een professionele docent
aanwezig die de kinderen begeleidt en de opdrachten nakijkt (Bernie Ewals).
Elk kind krijgt voor solfège tijdens deze theorieles een individuele beurt bij de
docenten (Thea of Irene).
De kinderen werken alleen tijdens de les aan theorie. Ze werken thuis dagelijks
aan solfège (op de website staat de werkwijze voor kinderen en ouders
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beschreven onder: Informatie/werkwijze).
Activiteiten
Behalve de wekelijkse repetities zijn er elk jaar een aantal activiteiten en
optredens. Per jaar is dit programma verschillend.
De Koorschool Arnhem heeft in haar korte bestaan al leuke activiteiten op haar
naam staan, kijk maar eens op de website.
Communicatie
De communicatie over de Koorschool loopt via de e-mail (bij langere berichten)
en groepsapp (bij korte berichten)
U krijgt een aantal keren per jaar de digitale Nieuwsbrief, waarin belangrijke
informatie met u gedeeld wordt. Ook krijgt u per e-mail praktische informatie,
data van nieuwe activiteiten en extra repetities.
Optredens, activiteiten en bijzondere repetities worden ruim van te voren
vastgesteld. Ze staan altijd in de nieuwsbrief en onderaan vindt u het schema.
U wordt hierover direct geïnformeerd, zodat u deze data kunt vastleggen in uw
agenda.
Op onze website www.koorschoolarnhem.nl vindt u algemene informatie over
de Koorschool. U krijgt een toegangscode voor de ledenpagina. Op de
ledenpagina staat de uitgebreide agenda. Daarnaast staan er vooral voor
Koorklas 2 en het jeugdkoor opnames van liederen die de kinderen leren. Zo
kunnen ze ook thuis meezingen
Afmelden
Als uw kind verhinderd is bij een wekelijkse repetitie, neem dan tijdig contact
op met Thea.
Dat kan via de mail, Whats app of per telefoon. Liever niet per sms.
De Koorschool Arnhem legt zich vast voor optredens en activiteiten. We
hebben dan graag alle kinderen bij elkaar, omdat het een gezamenlijke
activiteit is. Het is erg belangrijk dat we meteen weten als uw kind op
voorhand niet met een activiteit mee kan doen.
Wilt u in geval van overmacht met Thea bellen, zodat overleg mogelijk is.
Graag wijzen we u nog eens op de Voorwaarden van de Koorschool Arnhem.
Hierin vindt u ook hoe wij met privacygegevens omgaan. Deze voorwaarden
staan op de website. U gaat er mee akkoord als u uw kind opgeeft en het is de
basis waarop de Koorschool functioneert.
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Bestuur
De Koorschool Arnhem is een Stichting. U zult de bestuursleden bij de diverse
activiteiten tegenkomen. Het bestuur bestaat uit:
Kees Hilhorst, voorzitter, Daphne van Strien, penningmeester en Irene Gootjes,
secretaris (tevens hulpdocent en begeleider van de repetities)
Rol van de ouders
Omdat de Koorschool klein is, vragen we ook aan de ouders om binnen hun
mogelijkheden mee te helpen in de organisatie. Dat kan door mee te draaien
in het kwinkeleerrooster, te ondersteunen bij activiteiten en optredens, uw
specifieke kennis te delen of door mee te denken. Uw betrokkenheid bij de
Koorschool maakt het bestaan ervan mogelijk!
De kinderen leren veel tijdens de repetities van de Koorschool. Ze leren echter
ook door thuis te oefenen. Het is de bedoeling, dat ze thuis de solfège
dagelijks oefenen. De Nachtegaal-methode is hierop gebaseerd.
De rol van de ouders is vooral om samen met het kind een vast moment op de
dag af te spreken waarop geoefend wordt. Zo komt uw kind in een goed
studieritme. Het kind kan verder zelfstandig oefenen. Wel is het heel
motiverend als het af en toe uw support en beloning krijgt.
Vragen?
Als u vragen heeft, dan horen we dat natuurlijk graag!
Hebt u vragen over de repetities en alles wat daarmee te maken heeft, bel dan
Thea Endedijk. 06-17792382
Hebt u algemene vragen, bel dan Kees Hilhorst (026) 442 16 11
Hebt u financiële vragen, bel dan Daphne van Strien 06 41 40 41 06
Wij wensen uw kind(eren) en u een heel fijne tijd toe.
Thea, Kees, Daphne, Irene
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