UURROOSTER
2020 - 2021
Domein Muziek – Groepsmusiceren 3e en 4e graad
OPTIE KLASSIEK
Essen
Gitaar
3e en 4e graad

dinsdag

19.00u – 20.00u

1e les: 1 september 2020

Slagwerk
vanaf 3.2

woensdag

13.15u – 14.15u

1e les: 2 september 2020

17.30u – 18.30u

1e les: 4 september 2020

Symfonisch orkest
vrijdag
19.00u – 20.00u
alle strijkers ondersteund door enkele blazers

1e les: 4 september 2020

Gemengde groep
vrijdag
3e graad: alle blazers en slagwerk 3.1

Kalmthout
Clariphone
Klarinetchoir vanaf 3.3

maandag

20.00u – 21.00u

1e les: 7 september 2020

Fluitchoir
specialisatie

dinsdag

19.30u – 20.30u

1e les: 1 september 2020

Gemengde groep
3e graad: alle blazers

vrijdag

18.00u – 19.00u

1e les: 4 september 2020

Gitaar
3e graad

vrijdag

18.00u – 19.00u

1e les: 4 september 2020

Gitaar
4e graad

vrijdag

20.15u – 21.15u

1e les: 4 september 2020

woensdag

19.00u – 20.00u

1e les: 2 september 2020

Heuvel
Koor

Opmerking:
1. Leerlingen kunnen voor het vak groepsmusiceren ook kiezen voor de Alternatieve LeerContext
(ALC). Vraag om meer informatie op het secretariaat.
2. ALLE leerlingen kunnen voor koor kiezen voor het vak groepsmusiceren (niet alleen de zangers).
3. De leerlingen van de 3e en de 4e graad kunnen voor het vak groepsmusiceren samenzitten.
4. Voor het musiceren in kleine groep (kamermuziek) kan je kiezen vanaf 3.3. Deze leerlingen
worden door de directie toegewezen aan een leerkracht. Let op: het engagement voor deze keuze is
groter dan wanneer je in een grote groep speelt. Aanwezigheid en partijkennis zijn altijd belangrijk,
maar nog meer bij kamermuziek waarbij je vaak een solistische rol hebt. Leerlingen die na één jaar
kamermuziek blijk geven van onvoldoende engagement kunnen het jaar daarop uit deze cursus
geschrapt worden.

Organisten
Deze leerlingen kunnen kiezen uit:
1. het vak begeleidingspraktijk bij de vakleerkracht
2. het vak koor
Harpisten
Deze leerlingen kunnen kiezen tussen:
1. het vak begeleidingspraktijk bij de vakleerkracht
2. het vak koor
3. vanaf 3.3 en na bespreking met leerkracht en directie: kamermuziek
Pianisten
Deze leerlingen kunnen kiezen tussen:
1. het vak begeleidingspraktijk
2. vierhandig piano
3. het vak koor
4. vanaf 3.3 en na bespreking met leerkracht en directie: kamermuziek

OPTIE JAZZ-POP-ROCK
Essen en Heuvel
Alle nieuwe leerlingen 3.1 (zang-piano-elektrische gitaar-akoestische gitaar-saxofoon-slagwerktrombone-trompet-basgitaar) geven zo snel mogelijk (en uiterlijk tegen eind juni omwille van
voorrangsregeling) hun optiekeuze jazz-pop-rock door om zo in een geschikte samenspelvorm
kunnen worden ingedeeld.
Alle leerlingen 3.1 (elektrische-akoestische) gitaar en piano volgen bij voldoende aantal uren en
leerlingen het vak begeleidingspraktijk bij de vakleerkracht. Om een lesmoment af te spreken
word je hiervoor opgebeld. In de week van 1 september gaan de lessen dan van start.
Alle huidige leerlingen worden in juni door de leerkrachten bevraagd naar beschikbaarheid. Op basis
hiervan en zoveel mogelijk rekening houdend met het niveau en de interessesfeer van de leerlingen
stellen de leerkrachten een rooster op. Van zodra deze klaar is, zal deze op de website te raadplegen
zijn. In de week van 1 september gaan de lessen dan van start.
Opmerking:
Alle leerlingen, die in een combo spelen, hebben hierin ook vaak een solistische rol. Je bent de enige
basgitarist, drummer, pianist, gitarist, … in de groep. Wekelijks engagement in de vorm van
aanwezigheid en partijkennis zijn hier dan ook zeer belangrijk.
OPTIE OUDE MUZIEK
Essen
Oude Muziek
3e en 4e graad

maandag

20.30u – 21.00u

1e les: 7 september 2020

AFSPRAAK:
Voor het vak groepsmusiceren blijf je binnen de gekozen optie.
Dus wie instrument volgt in de klassieke optie volgt ook het vak groepsmusiceren in deze optie.
Vragen om uitzonderingen hierop worden gemotiveerd en besproken met de leerkracht en directie.

