
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
Themadag die valt onder het onderwerp ‘Muziek’ 
 

Schooljaar:  Beschikbaar in schooljaar 2021-2022 
 

Regels en afspraken 

Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De 

volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:  

Kosten per themadag € 375,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een 
actuele VOG. 

Bevoegdheid/ervaring Ervaring met geven van muzieklessen in het basisonderwijs 

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder. 
SLIM brengt hiervoor geen kosten bij u in rekening.   

Annuleren Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur voor 
aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit de aanbieder 
worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, worden er geen kosten in 
rekening gebracht. In overleg zullen we kijken naar de mogelijkheid voor een 
nieuwe themadag. 

Algemene werkwijze De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor een hele 
dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden voor de afname 
van een halve dag of een losse les van een uur.    

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

  

Onderwerp: Muziek van meester Niek  

 



Themadag: Muziek van meester Niek 

Regio: Groningen, Friesland  
Bouw: midden- en bovenbouw  

 
Wat bied ik:  
Muzieklessen in het basisonderwijs in Groningen en omstreken. De lessen zijn geschikt voor groep 3 t/m 
8. De lessen bestaan uit een combinatie van samenzang middels begeleiding op piano en/of gitaar en 
het bespelen van instrumenten door de kinderen.  
 
Ervaring:  
Ik heb drie jaar ervaring opgedaan in het geven van muziekles toen ik werkzaam was in het 
basisonderwijs. Na de vele enthousiaste reacties heb ik de stap gemaakt om volledig voor de 
muzieklessen te gaan. Mijn 10 jaar ervaring in het lesgeven aan kinderen op verschillende gebieden 
vormen een stevige basis voor de lessen. 
 
Opties: Lespakket voor 1 dag:  
1 hele schooldag bestaande uit 6 lessen in verschillende groepen van 45 minuten per klas.  
 
Lespakket voor een halve of hele dag:  
Een afwisselend programma met o.a. samenzang, instrumenten bespelen etc. voor een halve of hele dag 
voor dezelfde klas.  
 
Losse les:  
les voor 1 klas van 45 min. voor €65 inclusief reiskosten en btw-vrij.  
 
www.muziekvanmeesterniek.nl  
NB: in overleg ook halve dagen of andere opties mogelijk 

http://www.muziekvanmeesterniek.nl/

