Muziektraject 2022-2023
PRIMAIRE OPLEIDING
A-FASE (duur: 2 – 3 jaar)

RICK adviseert wekelijkse lessen van minimaal 15 – 20
minuten les per week. Maatwerk, bijvoorbeeld een langere
lesduur, is mogelijk. Om muzikale groei te bevorderen krijgen
leerlingen, indien mogelijk, in groepjes samen les.

Jaar 1
Jaar 2
B-FASE (duur: 2 jaar)

RICK adviseert wekelijkse lessen van minimaal 20 minuten les
per week. Maatwerk, bijvoorbeeld een langere lesduur, is
mogelijk. Om muzikale groei te bevorderen krijgen leerlingen,
indien mogelijk, in groepjes samen les.

Jaar 3
Jaar 4
KEUZE: LEER- OF BREEDTERICHTING
LEERRICHTING
Vanuit hier kun je op elk moment instromen in de
breedterichting.
C-FASE (duur: 2 jaar)
Kinderen ontvangen individuele begeleiding. RICK adviseert
lessen van minimaal 25 minuten per week. Maatwerk in het
aantal minuten, het aantal lessen en de frequentie ervan is
mogelijk.
Jaar 5
Jaar 6
D-FASE

Kinderen ontvangen individuele begeleiding. RICK adviseert
lessen van minimaal 30 minuten per week. Maatwerk in het
aantal minuten, het aantal lessen en de frequentie ervan is
mogelijk.

Jaar 7
Jaar 8
BREEDTERICHTING
Geen examenverplichting

Vervolgjaren

Leerlingen kunnen zelf hun eigen lesprogramma inrichten,
denk aan o.a.:
 Speel diverse muziekstijlen
 Combinatie met andere instrumenten
 Schrijf en speel eigen muziek
Om muzikale groei te bevorderen krijgen leerlingen in groepjes
samen les.
Vanuit hier kun je op elk moment instromen in de leerrichting.

Prijslijst 2022-2023 voor verenigingen
t/m 20 jaar
individuele les

t/m 20 jaar
individuele les

Vanaf 21 jaar
leskaart

Je woont in:
- Gemeente Weert,
Nederweert of
Cranendonck

Je woont in:
- Een overige gemeente
m.u.v. Heeze-Leende

Je woont in:
- Gemeente Weert,
Nederweert,
Cranendonck of een
overige gemeente
m.u.v. Heeze-Leende

MOGELIJKHEDEN AANTAL
MINUTEN PER LES

MOGELIJKHEDEN AANTAL
MINUTEN PER LES

MOGELIJKHEDEN
LESKAARTEN:















15 min per week:
€ 34,- per maand
20 min per week:
€ 44,- per maand
25 min per week:
€ 55,- per maand
30 min per week:
€ 66,-per maand

Betaling is mogelijk in één
termijn of per maand voor de
duur van de lessen
(10 maanden).






15 min per week:
€63,- per maand
20 min per week:
€84,- per maand
25 min per week:
€106,- per maand
30 min per week:
€127,- per maand

Betaling is mogelijk in één
termijn of per maand voor de
duur van de lessen
(10 maanden).

Wil een ouder graag les
met zijn of haar kind
(jonger dan 18)? Zij krijgen
samen een half uur les per
week voor € 720,00 per
jaar.

t/m 18 jaar
individuele les

Vanaf 19 jaar
leskaart

Je woont in:
- Heeze-Leende

Je woont in:
- Heeze-Leende

MOGELIJKHEDEN AANTAL
MINUTEN PER LES

MOGELIJKHEDEN
LESKAARTEN:












20 min per week:
€ 49,- per maand
25 min per week:
€ 61,- per maand
30 min per week:
€ 73,-per maand

Betaling is mogelijk in één
termijn of per maand voor de
duur van de lessen
(10 maanden).

10 lessen van 30 min: €399
20 lessen van 20 min: €499
20 lessen van 30 min: €629
30 lessen van 20 min: €629
30 lessen van 30 min: €939

Heb jij nog andere wensen?
Neem contact met ons op, we
denken graag met je mee.

10 lessen van 30 min: €399
20 lessen van 20 min: €499
20 lessen van 30 min: €629
30 lessen van 20 min: €629
30 lessen van 30 min: €939

Heb jij nog andere wensen?
Neem contact met ons op, we
denken graag met je mee.

