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Laren     

 

Muziek met Peuters,  

Muziek voor Kleuters,  

Kraak de Code, 

Instrumentaal basisjaar,  

Instrumentaal & meer! 
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LOCATIE 

De lessen bij Koningskinderen in Laren worden gegeven  bij Muziekcentrum Schering & Inslag aan de  

Eemnesserweg 15a te Laren. Muziekcentrum Schering & Inslag is naast Koningskinderen gelegen. Voor de 

groepslessen zijn we afhankelijk van aanmeldingen.  

FLUITEN MET VISJES | BLOKFLUIT GROEPSLES 

Fluiten met Visjes is een blokfluitcursus speciaal voor kinderen uit groep 2 

en 3 van de basisschool. Tijdens de lessen leren de kinderen spelenderwijs 

de basis van het bespelen van de blokfluit. De lessen worden elke woens-

dagmiddag gegeven in de Schering & Inslag. Blokfluit groepsles is voor 

kinderen vanaf 7 jaar oud. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan 

de basistechniek, noten lezen en de algemene muzikale ontwikkeling. 

Lessen starten in september, maar latere instroom is mogelijk. 

MUZIEK VOOR KLEUTERS (BASISVORMING) 

Muziek voor Kleuters is een cursus van 17 weken voor kinderen uit groep 

1 en 2. Aan de hand van verhaaltjes gaan de kleuters op reis en maken 

spelenderwijs kennis met muziekinstrumenten en klanken. Daarnaast 

vormen zingen en bewegen op muziek, spelen op kleine slaginstrumen-

ten en doen-, luister- en samenspeeloefeningen belangrijke onderdelen 

van de les. Naast de muzikale ontwikkeling ontdekken ze hoe leuk het is 

om samen muziek te maken. Groep start vanaf 6 kinderen.  

De lessen worden elke woensdagmiddag gegeven en per seizoen hebben we twee verschillende thema’s. 

De cursus  start in september en februari. 

MUZIEK VOOR PEUTERS 

Muziek met Peuters is een cursus zonder ouders en voor kinderen tussen 

de 2 en 4 jaar oud. Tijdens deze cursus maken de peuters op een zeer 

eenvoudige manier kennis met muziek. De kinderen zingen,  

trommelen, klappen, dansen en stampen en leren zo spelenderwijs de 

taal van muziek. 

Deze cursus bestaat ui 14 lessen van elk 45 minuten en is te volgen voor   

130,-.Op  dinsdag 25 januari start de cursus van 10.15 tot 11.oo uur.  

Als je kind niet op de desbetreffende dag op de kinderopvang zit, dan mag hij/zij wel meedoen, maar moet 

dan gebracht en gehaald worden.  
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KRAAK DE CODE (BASISVORMING) 

De cursus Kraak de Code  is voor leerlingen uit groep 3 en 4. In deze cursus wordt aandacht besteed aan alle 

onderdelen van de muzikale ontwikkeling. De leerlingen zingen, bewegen, luisteren, noteren, lezen en  

spelen op ritme-instrumenten en klokkenspellen. Groep start vanaf 6 kinderen. De lessen worden elke 

woensdagmiddag gegeven. 

Lessen starten in september met 3 proeflessen voor € 25,-. 

INSTRUMENTALE BASISVORMING 

Voor leerlingen die nog niet weten welk instrument zij willen bespelen geeft De Gooische Muziekschool bij 

Schering & Inslag de cursus Instrumentale Basisvorming. Tijdens deze cursus komen de leerlingen in contact 

met verschillende instrumenten. Deze cursus wordt 30 weken lang gegeven en de lessen duren 50 minuten. 

Elke zes weken komt de leerling in aanraking met een nieuw instrument. De cursus is voor leerlingen vanaf 

groep 5 van de basisschool. Doorstroom is mogelijk vanuit Kraak de Code of kinderen uit groepen 5 en 6. 

Groep start vanaf 3 kinderen en worden op woensdag gegeven. 

Lessen starten in september. 

INSTRUMENTAAL 

Altijd al eens een muziekinstrument willen leren spelen? Dat kan want De Gooische Muziekschool geeft in 

de Schering & Inslag instrumentale lessen voor kinderen vanaf 6 jaar. Individuele lessen starten allemaal 

met 10 proeflessen. Er is keuze tussen 20 of 30 minuten privéles.  

 

Pianolessen worden gegeven op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Gitaarlessen worden gegeven op woensdag en vrijdag. 

Vioollessen op maandag. 

Trompet en blokfluit op woensdag. 

Drumles op dinsdag. 

 

Interesse in één van deze instrumenten, neem dan contact op met de administratie van De Gooische  

Muziekschool. 
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INSCHRIJVEN 

Wil je je inschrijven? Dat kan via de website van De Gooische Muziekschool. Heb je nog vragen? Neem dan 

contact met ons op, tel.:  035 - 693 65 96 of mail naar info@degooischemuziekschool.nl. 

TARIEVEN SEIZOEN 2021 - 2022 

Alle prijzen zijn exclusief lesmateriaal, lesboeken, instrumenten en inschrijfgeld 

 
* Maandbedragen (maximaal 10) worden middels automatische incasso geïnd.     

  

 

  

  

   

  

Basisvorming Muziek    
Muziek met Peuters  (45 minuten) € 130,00  14 lessen 
Muziek voor Kleuters (40 minuten) € 150,00  17 lessen 
Kraak de Code (40 minuten) € 320,00  34 lessen 
Instrumentale basisvorming (50 minuten) € 420,00  32 lessen 
Fluiten met Visjes - groepje (30 minuten) € 300,00  35 lessen 
Blokfluit duoles (30 minuten)  35 lessen € 450,00 
     

Instrumentaal / Vocaal onderwijs     
20 minuten privé per week (10 proeflessen à € 202,00) € 707,00 € 70,07/mnd* 35 lessen 
30 minuten privé per week (10 proeflessen à € 299,00) € 1046,50 € 104,65/mnd* 35 lessen 
    

 

De Gooische Muziekschool 

Dr. Schaepmanlaan 8, 1402 BT Bussum 

 035 - 693 65 96 

 info@degooischemuziekschool.nl 

 www.degooischemuziekschool.nl          www.facebook.com/degooischemuziekschool

      


