
 

Drenthe is een Koorschool rijker! 

Onlangs is er een nieuwe Koorschool opgericht in Drenthe. Koorschool Drenthe biedt een opleiding 
voor kinderen (vanaf 6 jaar) om op hoog niveau te leren zingen. Zowel individueel als ook samen in het 
koor. Het doel van de Koorschool is om kinderen een muzikaal uitdagende omgeving te bieden 
waarbinnen hun talenten maximaal tot ontwikkeling kunnen komen. Het onderwijs is op dusdanige 
wijze ingericht dat maatwerk, expertise en persoonlijke aandacht de boventoon voeren. Naast het 
samen zingen en plezier beleven ligt de nadruk op het aanleren van een aantal muzikale vaardigheden. 
Vanwege de kennis en ervaring van de docent met meer – en hoogbegaafde kinderen is Koorschool 
Drenthe bij uitstek geschikt voor het bieden van een passend leertempo en voldoende uitdagingen. Het 
uitgangsprincipe voor het zingen binnen de Koorschool is om meerstemmig (2 tot 3 stemmig) te 
kunnen zingen.  

Bij de Koorschool worden kinderen uitgedaagd om: 

 hun eigen individuele stem te ontwikkelen 

 noten te lezen 

 ritmes te leren 

 van blad te zingen 

 samen te werken in een koor 

 (faal) angst te overwinnen 

 
Om de muzikale groei van de kinderen te bevorderen wordt er een scheiding gemaakt in de  
koorrepetities waarin gevorderde kinderen (concertkoor) ander repertoire zingen dan 
kinderen die net in opleiding zijn (opleidingskoor). Deze repetities zullen dan ook los van elkaar 
plaatsvinden waarbij er een natuurlijke doorgroei wordt gecreëerd: kinderen die er aan toe zijn om 
door te stromen naar een hoger zangniveau kunnen aansluiten bij het concertkoor. 

Om kinderen te laten kennismaken met de Koorschool worden 4 proeflessen gegeven. Tijdens deze 
lessen krijgen de kinderen (en ouders) een indruk van hetgeen de Koorschool te bieden heeft. 

De proeflessen vinden plaats  in basisschool De Driesprong, Martin Luther Kingweg 46 
in Assen op: 
 
Woensdag 9 mei van 17.15 – 18.15 uur 

Vrijdag 11 mei van 16.15 – 17.15 uur 

Woensdag 16 mei van 17.15 – 18.15 uur 

Vrijdag 18 mei van 16.15 – 17.15 uur 

Aanmelden voor de proeflessen kan via de website: www.koorschooldrenthe.nl 

 

 

http://www.koorschooldrenthe.nl/

