
je kind op 

muziekles

w a a r o m  z o u  j e ?

“Muziekles is duur. 
En mijn kind heeft geen 
zin om te oefenen.”

Is dat wel zo? Muziekles 
is veel meer dan alleen 
maar een instrument 
leren spelen. Al het 
goede van samen 
muziek maken heeft een 
unieke invloed op de 
ontwikkeling van je kind.

Lees verder > 

zelf muziek maken 
maakt gelukkig

Met lidmaatschap van [naam 
muziekvereniging] geef je jouw kind 
een goed gevulde koffer voor een leven 
lang gezonde ontspanning en sociale 
verbinding. 

Da’s ook fijn voor de puber en de 
volwassene die je kind zal worden. 

Vanaf [datum] organiseren we muziek-
lessen. Schrijf je kind in voor 10 lessen via 
[hyperlink].

(hier de hyperlink)

“(Hier een citaat van een 
kind dat al lid is van de 
muziekvereniging.)” 
(Naam en leeftijd van het 
kind)

“(Hier een citaat van een 
kind dat al lid is van de 
muziekvereniging.)” 
(Naam en leeftijd van het 
kind)

“(Hier een citaat van een 
kind dat al lid is van de 
muziekvereniging.)” 
(Naam en leeftijd van het 
kind)

Dit is de voorkant van de folderDit is de achterkant van de folderDit is de zijflap van de folder



Bij de muziekvereniging komt je kind in een warm 
sociaal bad terecht. Zijn of haar stem doet er toe.

Je zoon of dochter kan even een stap terug zetten van 
competitie en ‘wie is de beste’. Want in het orkest 
draait het niet om winnen, maar om samenspel.
Ieders aandeel is even belangrijk. Je kind haalt 
daar een gevoel van sociale veiligheid uit. 

je kind hoort er bij

Een muziekinstrument is een 
expressiemiddel. Je kind kan er 
lastige emoties in kwijt.

Uitblazen door een saxofoon 
lucht op. Op een trom slaan doet 
boosheid smelten. Muziek helpt om 
te ontspannen.

Wordt je kind puber, dan is het 
extra handig als hij of zij een 
gezonde manier heeft aangeleerd 
om gevoelens te uiten. Veel beter 
dan pesten of eindeloos gamen.
 

Je kind krijgt 

een uitlaatklep 

Op school leert je kind lezen, rekenen 
en schrijven. Maar met muziekles voeg 
je daar een unieke vaardigheid aan toe. 
Je kind leert namelijk om zich beter in 
te leven in anderen.
 
Hij of zij leert om het gedrag van broers, 
zusjes en vriendjes beter te voorspellen. 
Dat helpt om goed te communiceren. Met 
muziek krijgt je kind betere relaties. Thuis 
en op school.

Bij lidmaatschap van de 
muziekvereniging hoort 
regelmatig oefenen en 
wekelijks samenspel met 
het jeugdorkest. 

Zelf muziek maken geeft je 
kind een gezonde focus. 
Je zoon of dochter vergeet 
even de smartphone of 
game. Dat geeft rust. 

Je kind zit even niet

achter een beeldscherm

De sleutel voor zelfvertrouwen zit in moeite moeten 
doen. Het bespelen van een muziekinstrument 
is niet meteen onder de knie. Dus de beloning is 
groot. 

Elke keer als je kind een liedje uit de klarinet of 
trompet krijgt, glimt hij of zij van trots. “Ik heb dit zélf 
gedaan”. Je kind ontdekt zo de waarde van doorzetten. 

 

Je kind krijgt 

zelfvertrouwen

Je kind wordt 

sociaal handiger

Dit is wat de ouder ziet als hij/zij de folder opent


