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Geschiktheidsproeven Muziek   

Algemene informatie 

 

 

Je bent gebeten door muziek! Geweldig! Om op deze prachtige school je talenten 
en passie ten volle te kunnen ontwikkelen dien je een verplichte 
geschiktheidsproef te doen op het instrument dat je zou willen studeren. 
Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt op je hierop voor te bereiden. 

Voor wie:  Voor leerlingen die toelating komen doen voor de tweede en  
derde graad 
 

Wanneer:  Kijk op de website www.pikoh.be voor  

de actuele data, en schrijf je via de website in voor de 
toelatingsproef. 

De proeven beginnen om 9u, tot ongeveer 16u, dus breng zeker 
boterhammen mee. Hoe lang het echt zal duren hangt af van het 
aantal kandidaten.  

Waar: 

PIKOH 

Gouverneur Verwilgensingel 3 

3500 Hasselt 

tel 011-26 72 72 

We verzamelen om 9:00 buiten onder het afdak:  
 

Wat neem je mee:  

je instrument (piano en drums zijn aanwezig), pen, potlood 
en gum. 

 

Het verloop van de dag: 

Tijdens de toelatingsproeven willen we een beeld krijgen van jouw muzikale 
ambitie, basis, achtergrond en van jouw talent. 

Vooral jouw groeimogelijkheden op het vlak van instrument (incl. Zang en 
Elektronische muziek), notenleer, gehoor en muziektheorie vinden we belangrijk. 

Dit gebeurt in een spontane sfeer, die typisch is voor onze kunsthumaniora. Op 
het einde van de dag kunnen we je een goed beeld geven over je studiekeuze, 
en dat bespreken we dan ook met jou. Natuurlijk zijn je ouders ook welkom op 
dat gesprek. 

De proeven beginnen om 9u, tot ongeveer 16u, dus breng zeker boterhammen 
mee. Hoe lang het gaat duren hangt af van het aantal kandidaten.  
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De proef bestaat uit 4 onderdelen: 

1. kennismakingsgesprek:  
 

Dit is een peiling naar je muzikale achtergrond, motivatie, ambitie en ook 
je kennis van de algemene vakken (graag je laatste rapport meebrengen).  

2. Theorieproef:  
 

We peilen jouw huidige niveau door een notenleer, gehoor, schriftelijke en 
ritmische proef. Voor meer informatie over wat je precies moet doen kijk 
je bij het onderdeel “theoretische proef”. Let erop dat je bij het juiste jaar 
kijkt! 

3. Workshops 
 

Waarbij alle kandidaten samen, elk op hun eigen instrument, meedoen. 
Voor informatie: zie het onderdeel met informatie over je eigen 
instrument. Dus als je toelating komt doen voor zang, dan kijk je bij de 
info over zang.  

4. instrumentale proef:  
 

Hier toon je ons wat je kan op je eigen instrument. Voor meer informatie 
over wat je precies moet doen: zie het onderdeel met informatie over je 
eigen instrument. Dus als je toelating komt doen voor saxofoon, dan kijk 
je bij de info over saxofoon.  

Voor meer informatie of als je al eens wilt komen kijken wat onze leerlingen 

allemaal doen, kan je komen kijken, luisteren en ons aanspreken op de Open 

Kunstdagen (voor specifieke data, zie de website) of contact opnemen met 

het secretariaat.  

Of je neemt al eens een kijkje op onze social media. 

Instagram: @pikohmuziek 

Facebook muziekrichting: @Muziek Kunsthumaniora Hasselt 

Facebook PIKOH algemeen: @Kunsthumaniora Hasselt – PIKOH – PHIKO – 

Sint Lukas 

 

Veel succes en we hopen je snel op onze school terug te zien! 

 

 

Het muziekteam 
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Geschiktheidsproeven Muziek 

Theoretisch onderdeel 

(3e, 4e en 5e jaar) 

 

De geschiktheidsproef voor de muziekrichting bestaat uit drie onderdelen: de 

workshop, een individuele/instrumentale proef en tenslotte een theoretische 

proef. Hieronder vind je de theorie waarvan verwacht wordt dat je die beheerst 

op de toelatingsproef. Deze opleiding start niet vanaf nul, dus om in de lessen 

mee te kunnen zal je al een theoretische en praktische basis op je instrument 

moeten hebben.  

Enkel de eerste graad gevolgd hebben op PIKOH is dus ook niet per definitie 

voldoende, aangezien je daar geen individuele lessen krijgt voor een instrument 

en de daarbij behorende notenleer en theorie, die je bijvoorbeeld wel op een 

academie krijgt. De eerste graad is een aanvullende richting waarbij je, indien 

gecombineerd met buitenschoolse instrumentles, een extra verdieping krijgt. Dit 

geeft uiteraard wel een voordeel, ook omdat deze leerkrachten mee kunnen 

volgen of je het vereiste niveau al bezit. 

Indien je toelating wilt doen, maar de informatie hieronder volledig nieuw voor 

jou is: In dat geval raden wij aan dat je bijles gaat volgen bij een 

muziekleerkracht. Neem de onderstaande informatie zeker mee naar die bijles, 

zodat je leerkracht weet wat je moet kunnen.  

 

Suggesties leerkrachten voor bijles: 

Casa Nardo Music 
http://www.casanardomusic.be/ 
casanardomusic@gmail.com 
089/21 43 45 
0476/922 380 
Regio: Waltwilder Bilzen 
 
Florence Joosten 
Flor.joosten@gmail.com  
0032 485448510 
Regio: Beverst/Hasselt 
 

 

Voor de juiste informatie voor het instrumentale onderdeel van de proef kijk je in 

dit bestand bij jouw gekozen instrument (bij het juiste jaar). 
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Theoretische proef 3e jaar 

Notenleer:  

 

Voor notenleer krijg je een zichtlezing die je op toon moet voorzingen. De 

volgende elementen zijn hierin verwerkt: 

 

• Toonsoort: do groot 
• Metrum: 4/4 en 2/4 
• Ritmes: hele, halve en vierde noten 

 

Voorbeeld notenleer zichtlezing: 

 

 

 

 

 

Gehoorvorming:  

• Met de stem kunnen overnemen van een op piano gespeelde toon.  
• Kunnen zingen van een majeurtoonladder op notennamen (do, re, 

mi, …) 
• Het verschil kunnen horen tussen majeur of mineur akkoorden 
• Het kunnen horen en benoemen van de volgende intervallen: 

secunde, terts, kwart, kwint, octaaf 
 

Harmonie: 

• Voortekeningen van alle majeur en mineur toonsoorten kunnen 
schrijven en benoemen 

• De majeur toonladders kunnen uitschrijven op de 
notenbalk. 

• Kunnen schrijven en benoemen van majeur, mineur 
drieklanken in alle toonsoorten. 
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Ritme:  

 

• Hele, halve en vierde noten en rusten kunnen lezen en klappend 
uitvoeren. 

 

Voorbeeld ritme zichtlezing: 
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Theoretische proef 4e jaar 

Notenleer:  

Voor notenleer krijg je een zichtlezing die je op toon moet voorzingen (met 

maatslag). De volgende elementen zijn hierin verwerkt: 

• Toonsoort: do, sol en groot, la, mi en re klein, zowel in Sol- als Fa-
sleutel 

• Metrum: 2/4, 3/4, 4/4 en 6/8 
• Ritmes: hele, halve, vierde, achtste en zestiende noten en rusten 

 

Voorbeeld notenleer zichtlezing: 

 

Gehoorvorming:  

• Kunnen herkennen en benoemen van de basis drieklanken (majeur, 
mineur, vermeerderd, verminderd) 

• Alle grote, kleine en reine intervallen binnen het octaaf kunnen 
herkennen, benoemen en zingen. 

• Een eenvoudig melodisch dictee kunnen noteren in notenschrift. 
 

Voorbeeld van een eenvoudig melodisch dictee:  

 

Harmonie: 

• Voortekeningen van alle majeur en mineur toonsoorten kunnen 
schrijven en benoemen 

• De majeur en mineur antieke toonladder kunnen uitschrijven op de 
notenbalk. 

• Kunnen schrijven en benoemen van majeur, mineur, vermeerderde 
en verminderde drieklanken in alle toonsoorten. 

• Een gegeven melodie transponeren (in een andere toonsoort 
opschrijven). 

• Kunnen becijferen van een gegeven akkoordenprogressie in een 
majeur toonsoort met Romeinse cijfers. 
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Voorbeeld becijferen van de song “Bad moon rising” van Creedence clearwater 

revival in bijvoorbeeld la mol majeur. 

 

  

Ritme:  

• Maatsoorten op gehoor kunnen herkennen en benoemen (4/4, 3/4, 
6/8). 

• Kunnen lezen en uitvoeren van hele, halve, vierde, achtste en 
zestiende noten, achtste triolen en rusten. 

• Een simpel ritmisch dictee maken bestaande uit hele, halve, vierde, 
achtste en zestiende noten en rusten. 

 

Voorbeeld ritme zichtlezing: 
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Theoretische proef 5e jaar 

Notenleer:  

Voor notenleer krijg je een zichtlezing die je op toon moet voorzingen (met 

maatslag). De volgende elementen zijn hierin verwerkt: 

• Toonsoort: alle toonsoorten 
• Metrum: 4/4, 3/4, 6/8, 12/8 
• Ritmes: hele, halve, vierde, achtste en zestiende noten en rusten. 

Achtste triolen en kwarttriolen. 
 

Voorbeeld notenleer zichtlezing (zie bijlage 1) 

Gehoorvorming: 

• Kunnen herkennen en benoemen van basis drieklanken en 
vierklanken (majeur 7, 7 mineur 7, etc.) 

• Kunnen herkennen en benoemen van de majeurtoonladder, de drie 
mineurtoonladders en de majeur en mineur pentatonische 
toonladders. 

• Kunnen benoemen en uitvoeren van alle intervallen binnen het 
octaaf 

• Kunnen noteren van een gespeelde akkoordenprogressie bestaande 
uit drie- en vierklanken. 

Harmonie: 

• Kennen van alle majeur en mineur voortekeningen. 
• Toonladders: kunnen schrijven van de volgende toonladders in 

eender welke toonsoort: majeur, mineur antiek, mineur melodisch, 
mineur harmonisch, mineur pentatonisch, majeur pentatonisch. 

• Analyse: Van een gegeven compositie de melodie en 
akkoordenprogressie kunnen analyseren in Romeinse cijfers.  

• Akkoorden: kunnen schrijven en benoemen van drie- en vierklanken 
in alle toonsoorten. Harmonisatie van een toonladder: de 
diatonische drieklankenreeks kunnen uitschrijven en benoemen in 
alle toonsoorten.  
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Voorbeelden van een diatonische drieklankenreeks: 

In do majeur/groot: 

 

In sol majeur/groot: 

 

• Akkoorden kunnen opschrijven in omkeringen en vanuit een 
omkering een akkoord kunnen herkennen.  

 

Voorbeeld van een oefening (met antwoorden) voor het schrijven van 

omkeringen rekening houdend met stemvoering (zie bijlage 2) 

 

Ritme: 

• Maatsoorten op gehoor kunnen herkennen en benoemen (4/4, 3/4, 
6/8, 5/4, 7/4, 5/8, 7/8). 

• Kunnen lezen en uitvoeren (solfège) en opschrijven (dictee) van 
hele, halve, vierde, achtste en zestiende noten en rusten, alsook 
achtsten en kwarttriolen. 

• Verschillende zestiendenotenfiguren kunnen uitvoeren. 
• Vormsturctuur van een popnummer op gehoor kunnen uitschrijven 

(ABACA…) 
• Dynamiek- herhalings-, articulatie- en tempotekens kunnen 

herkennen, benoemen en correct kunnen uitvoeren. 
 

Voorbeeld ritmische solfège: (zie bijlage 3) 
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Bijlage 1: Voorbeeld zichtlezing notenleer 5e jaar 
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Bijlage 2: Voorbeeld van een oefening (met antwoorden) voor het schrijven van 

omkeringen rekening houdend met stemvoering  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Bijlage 3: Voorbeeld ritmische solfège: ongeveer 8 maten van een vergelijkbaar 

niveau als hieronder 

 

 



15 
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Workshop 

 

Alle instrumenten 

 

Hier vind je de informatie en partituur die je voor moet bereiden voor het 

workshop onderdeel. Dit is een gezamenlijk onderdeel met alle kandidaten 

samen. 

 

1. De workshop 
 

Hier kijken we hoe goed er met jou te werken is in teamverband. Hoe is je 

voorbereiding, luister je naar je medemuzikanten en maak je contact, hoe 

muzikaal ga je om met de song en hoe ga je om met feedback. Iedereen 

zorgt dat hij thuis het nummer “Let it be” van The Beatles op zijn eigen 

instrument heeft geoefend (de partituur kan je op de volgende pagina’s 

terugvinden) zodat we tijdens de workshop een band kunnen vormen. 
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Praktische proef 

 

Zang 

instrumentale proef:  
 

• Allereerst zing je een opgelegd werk. De partituur en informatie 
hiervoor vind je hieronder. 

• Daarnaast bereidt de kandidaat twee stukken voor naar keuze. Dit mag 
een zelfgeschreven stuk zijn. Liefst in twee verschillende  stijlen en 
tempo’s, dus bijvoorbeeld een traag stuk (ballad) en een medium of 
uptempo stuk. 

• Je mag met een opname/karaoke werken, of een medemuzikant 
meebrengen die je zal begeleiden. Je mag natuurlijk ook jezelf 
begeleiden. Indien je wil dat wij je begeleiden, breng dan een partituur 
mee met akkoorden, niet enkel tekst/guitartabs. 

 

Voor meer informatie of als je al eens wilt komen kijken wat onze leerlingen 

allemaal doen, kan je ons aanspreken op de Open Kunstdagen (voor 

specifieke data, zie de website) of contact opnemen met het secretariaat.  

Veel succes en we hopen je snel op onze school terug te zien! 

Het muziekteam 

 

Opgelegd werk: derde jaar 

Je kiest een van de volgende nummers: 

Fragile – Sting 

Sunny – Bobby Hebb 

Enjoy the silence – Depeche mode 
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Opgelegd werk: vierde jaar 

Je kiest een van de volgende nummers: 

 

Lady be good (met kleine improvisatie is een pré) 

Ain’t no sunshine – Bill Withers 

Respect – Otis Redding (ook bekend van Aretha Franklin) 
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Opgelegd werk: vijfde jaar 

Je kan kiezen uit de volgende songs: 

 

Let’s stay together – Al Green 

Heatwave – Martha and the Vandellas 
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Praktische proef 

 

Trompet 

Instrumentale proef:  
 

• Allereerst speel je een opgelegd werk. De partituur en informatie 
hiervoor vind je hieronder. 

• Daarnaast bereidt de kandidaat twee stukken voor naar keuze. Dit mag 
een zelfgeschreven stuk zijn. Liefst in twee verschillende  stijlen en 
tempo’s, dus bijvoorbeeld een traag stuk (ballad) en een medium of 
uptempo stuk. 

• Je mag met een opname/karaoke werken, of een medemuzikant 
meebrengen die je zal begeleiden. Je mag natuurlijk ook jezelf 
begeleiden. Indien je wil dat wij je begeleiden, breng dan een partituur 
mee met akkoorden, niet enkel tekst/guitartabs. 

• Ten slotte is er nog een individuele workshop. Hier kijken we hoe 
flexibel je kan omgaan met praktijksituaties. Het naspelen van een 
simpele melodie, het naspelen van een toonladder (tot 2 kruisen of 2 
mollen) en het zoeken van de toonsoort van een popsong op gehoor 
wordt getoetst in deze individuele workshop. 
 

 

Voor meer informatie of als je al eens wilt komen kijken wat onze leerlingen 

allemaal doen, kan je ons aanspreken op de Open Kunstdagen (voor 

specifieke data, zie de website) of contact opnemen met het secretariaat.  

Veel succes en we hopen je snel op onze school terug te zien! 

Het muziekteam 
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Opgelegd werk: derde jaar 
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Opgelegd werk: vierde jaar 

 

 

Opgelegd werk: vijfde jaar  
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Praktische proef 

 

Saxofoon 

Instrumentale proef:  
 

• Allereerst speel je een opgelegd werk. De partituur en informatie 
hiervoor vind je hieronder. Voor de karaoke/play along, of als je Tenor 
of Sopraan saxofoon speelt, dan contacteer je me even op 
jorre.reynders@gmail.com i.v.m. de partituur opgelegd werk. 

• Daarnaast bereidt de kandidaat twee stukken voor naar keuze. Dit mag 
een zelfgeschreven stuk zijn. Liefst in twee verschillende  stijlen en 
tempo’s, dus bijvoorbeeld een traag stuk (ballad) en een medium of 
uptempo stuk. 

• Je mag met een opname/karaoke werken, of een medemuzikant 
meebrengen die je zal begeleiden. Je mag natuurlijk ook jezelf 
begeleiden. Indien je wil dat wij je begeleiden, breng dan een partituur 
mee met akkoorden, niet enkel tekst/guitartabs. 

• Ten slotte is er nog een individuele workshop. Hier kijken we hoe 
flexibel je kan omgaan met praktijksituaties. Het naspelen van een 
simpele melodie, het naspelen van een toonladder (tot 2 kruisen of 2 
mollen) en het zoeken van de toonsoort van een popsong op gehoor 
wordt getoetst in deze individuele workshop. 
 

 

Voor meer informatie of als je al eens wilt komen kijken wat onze leerlingen 

allemaal doen, kan je ons aanspreken op de Open Kunstdagen (voor 

specifieke data, zie de website) of contact opnemen met het secretariaat.  

Veel succes en we hopen je snel op onze school terug te zien! 

Het muziekteam 
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Opgelegd werk: 3e, 4e en 5e jaar 
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Praktische proef 

 

Piano 

Instrumentale proef:  
 

• Allereerst speel je een opgelegd werk. De partituur en informatie 
hiervoor vind je hieronder. 

• Daarnaast bereidt de kandidaat twee stukken voor naar keuze. Dit mag 
een zelfgeschreven stuk zijn. Liefst in twee verschillende  stijlen en 
tempo’s, dus bijvoorbeeld een traag stuk (ballad) en een medium of 
uptempo stuk. 

• Je mag met een opname/karaoke werken, of een medemuzikant 
meebrengen die je zal begeleiden. Indien je wil dat wij je begeleiden, 
breng dan een partituur mee met akkoorden, niet enkel 
tekst/guitartabs. 

 

Voor meer informatie of als je al eens wilt komen kijken wat onze leerlingen 

allemaal doen, kan je ons aanspreken op de Open Kunstdagen (voor 

specifieke data, zie de website) of contact opnemen met het secretariaat.  

Veel succes en we hopen je snel op onze school terug te zien! 

Het muziekteam 
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Opgelegd werk: derde jaar 
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Opgelegd werk: vierde jaar 
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Opgelegd werk: vijfde jaar 
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Praktische proef 

 

Gitaar 

Instrumentale proef:  
 

• Allereerst speel je een opgelegd werk. De partituur en informatie 
hiervoor vind je hieronder. 

• Daarnaast bereidt de kandidaat twee stukken voor naar keuze. Dit mag 
een zelfgeschreven stuk zijn. Liefst in twee verschillende  stijlen en 
tempo’s, dus bijvoorbeeld een traag stuk (ballad) en een medium of 
uptempo stuk. 

• Je mag met een opname/karaoke werken, of een medemuzikant 
meebrengen die je zal begeleiden. Indien je wil dat wij je begeleiden, 
breng dan een partituur mee met akkoorden, niet enkel 
tekst/guitartabs. 

 

Voor meer informatie of als je al eens wilt komen kijken wat onze leerlingen 

allemaal doen, kan je ons aanspreken op de Open Kunstdagen (voor 

specifieke data, zie de website) of contact opnemen met het secretariaat.  

Veel succes en we hopen je snel op onze school terug te zien! 

Het muziekteam 
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Opgelegd werk: derde jaar 
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Opgelegd werk: vierde jaar 
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Opgelegd werk: vijfde jaar 
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Praktische proef 

 

Elektronische Muziek 

1. instrumentale proef:  
 

• Neem twee tracks mee die je zelf geproduceerd hebt, bij 
voorkeur binnen verschillende stijlen. Neem zowel het losse 
audiobestand, als het volledige project mee. Zorg hiernaast dat 
je je project mondeling kan toelichten. Binnen PIKOH werken wij 
met muzieksoftware Ableton, je hoeft niet perse je toelating in dit 
programma uit te voeren.  

• Hiernaast krijg je op de dag zelf een opdracht voor het maken 
van een nummer. Neem dus bij voorkeur je eigen laptop, 
koptelefoon en eventueel midicontroller mee. Er zijn ook Apple 
computers aanwezig bij PIKOH. 

• Ook krijg je vanaf het 4e jaar een schriftelijke proef voor 
elektronische muziek (zie hieronder wat je hiervoor moet 
kennen). 

 

2. Toelatingseisen Elektronische muziek 
 

3e jaar: 

- Je eigen tracks kunnen produceren binnen een DAW 
- Basale kennis van muziekproductie 
- Audio/samples kunnen editen (kopiëren, plakken inkorten) 
- Kunnen werken met/kennis hebben van:  

o Volume 
o Reverb 
o Delay 
o BPM. 
o Filters 
o Midi 

4e jaar: 

- Je eigen tracks kunnen produceren binnen een DAW 
- Basale kennis van muziekproductie 
- Audio/samples kunnen editen (kopiëren, plakken inkorten) 
- Kunnen werken met/kennis hebben van:  

o Volume. 
o Velocities 
o Reverb. 
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o Delay 
o Drumrack 
o Quantizen. 
o BPM. 
o Maatsoorten 
o Compressie en sidechaincompressie 
o Filters en Eq.  
o Reversen 
o Sends. 
o Midi. 

 

5e jaar: 

- Je eigen tracks kunnen produceren binnen een DAW 
- Basale kennis van muziekproductie 
- Audio/samples kunnen editen (kopiëren, plakken inkorten) 
- Basale kennis van synthese 
- Audio kunnen opnemen, editten en warpen. 
- Kunnen werken met/kennis hebben van:  

o Volume 
o Velocities 
o Panning 
o Effecten 
o Drumrack 
o Quantizen 
o BPM 
o Maatsoorten 
o Reversen 
o Sends 
o Midi 
o Transponeren en pitchen 
o Arpeggiator 

 

• Allereerst zing je een opgelegd werk. De partituur en informatie 
hiervoor vind je hieronder. 

• Daarnaast bereidt de kandidaat twee stukken voor naar keuze. Dit mag 
een zelfgeschreven stuk zijn. Liefst in twee verschillende  stijlen en 
tempo’s, dus bijvoorbeeld een traag stuk (ballad) en een medium of 
uptempo stuk. 

• Je mag met een opname/karaoke werken, of een medemuzikant 
meebrengen die je zal begeleiden. Je mag natuurlijk ook jezelf 
begeleiden. Indien je wil dat wij je begeleiden, breng dan een partituur 
mee met akkoorden, niet enkel tekst/guitartabs. 
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Praktische proef 

 

Basgitaar 

Instrumentale proef:  
 

• Allereerst zing je een opgelegd werk. De partituur en informatie 
hiervoor vind je hieronder. 

• Daarnaast bereidt de kandidaat twee stukken voor naar keuze. Dit mag 
een zelfgeschreven stuk zijn. Liefst in twee verschillende  stijlen en 
tempo’s, dus bijvoorbeeld een traag stuk (ballad) en een medium of 
uptempo stuk. 

• Je mag met een opname/karaoke werken, of een medemuzikant 
meebrengen die je zal begeleiden. Indien je wil dat wij je begeleiden, 
breng dan een partituur mee met akkoorden, niet enkel 
tekst/guitartabs. 

 

Voor meer informatie of als je al eens wilt komen kijken wat onze leerlingen 

allemaal doen, kan je ons aanspreken op de Open Kunstdagen (voor 

specifieke data, zie de website) of contact opnemen met het secretariaat.  

Veel succes en we hopen je snel op onze school terug te zien! 

Het muziekteam 
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Opgelegd werk: derde jaar 
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 Opgelegd werk: vierde jaar 
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Opgelegd werk: vijfde jaar 
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Geschiktheidsproeven Muziek   

Praktische proef 

 

Drums 

Instrumentale proef:  
 

• Allereerst speel je een opgelegd werk. De partituur en informatie 
hiervoor vind je hieronder. 

• Daarnaast bereidt de kandidaat twee stukken voor naar keuze. Dit mag 
een zelfgeschreven stuk zijn. Liefst in twee verschillende  stijlen en 
tempo’s, dus bijvoorbeeld een traag stuk (ballad) en een medium of 
uptempo stuk. 

• Je mag met een opname/karaoke werken, of een medemuzikant 
meebrengen die je zal begeleiden. Indien je wil dat wij je begeleiden, 
breng dan een partituur mee met akkoorden, niet enkel 
tekst/guitartabs. 

 

Voor meer informatie of als je al eens wilt komen kijken wat onze leerlingen 

allemaal doen, kan je ons aanspreken op de Open Kunstdagen (voor 

specifieke data, zie de website) of contact opnemen met het secretariaat.  

Veel succes en we hopen je snel op onze school terug te zien! 

Het muziekteam 
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Opgelegd werk: derde jaar 
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 Opgelegd werk: vierde jaar 
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 Opgelegd werk: vijfde jaar 

 


