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Het jaar 2020 was door de gevolgen van COVID-19 voor de Muziekopleiding een bijzonder
jaar, in een geheel nieuwe realiteit met voor iedereen vele belemmeringen. Vanuit de
opleiding bleven de schouders eronder en is bekeken wat er ondanks de belemmeringen wél
mogelijk was. Daardoor is de organisatie van de activiteiten succesvol voortgezet.
In 2020 waren er in totaal 32 leerlingen binnen de muziekopleiding actief. Dit aantal is
verdeeld in 21 instrumentleerlingen en 10 leerlingen bij Muziek bij de BSO. In 2020 waren er
wijzigingen in het docententeam. Evelien Wolting van Muziek bij de BSO gaf helaas te
kennen niet langer les te kunnen geven. Het bestuur van SMOL vond in Juan Manrique een
enthousiaste opvolger, die tevens Yvorme Roth opvolgde als saxofoondocent. Yvonne werd in
haar professionele carrière hard geraakt door Covid en ging daarom terug naar Duitsland. Ook
hobodocente Aimeloes Hobé stopte helaas met les geven. De opleiding en de leerlingen
denken met veel plezier aan haar terug. Gelukkig is in John Groeneveld, die al als examinator
verbonden is aan de opleiding, snel een prima opvolger voor haar gevonden.
Ook bij hét jaarlijks terugkerend muziekproject met de basisscholen werden de opleiding en
vooral de leerlingen geraakt. Dit evenement kon in april 2020 niet doorgaan omdat de scholen
gesloten waren. Op verzoek van één van de Loonse basisscholen werd bekeken of het project
alsnog opgepakt kon worden later in 2020. E n die inspanning bracht succes! In oktober
gingen de leerlingen van groep 6 (groep 5 in het voorgaande schooljaar) met slagwerk aan de
gang en kozen de groepen 7 (groep 6 van het voorgaande schooljaar) een instrument uit om de
eerste beginselen van een blaasinstrument te ervaren. Na de introductie les volgden drie lessen
in de Wetering. De slagwerkers stonden onder begeleiding van twee slagwerkdocenten en de
blazers in kleine groepen met een vakdocent. Zo proefden zij aan het plezier van muziek
maken en bereidden zij zich voor op de afsluitende voorstelling. Die voorstelling was per
school, per groep, maar zonder publiek helaas. De blazersleerlingen speelden met (digitale)
begeleiding van SOL, Mini-disco Highlights, een arrangement van Ivo Kouwenhoven van de
nummers Tsjoe Tsjoe Wah, Doe maar lekker mee en Hokey Cokey. De slagwerkers speelden
mee met een top-40 nummer. Zo werd het toch een waar muziekfeest met hele blije leerlingen
in de Wetering. De afsluiting per school werd gefilmd door Langstraat Media. Iedere school
ontving een filmpje van hun leerlingen om aan de kinderen en hun ouders te laten zien. Zo
kon het 'thuisfront' toch meegenieten van de prestaties van de kind(eren).
Dit jaar vergde van organisatie, docenten en muziekleerlingen creativiteit om lessen en
activiteiten door te laten gaan. Na de noodstop in maart werden de lessen door de
muziekdocenten online voortgezet, waarna vanaf juni fysiek lesgeven weer mogelijk was.
Natuurlijk met de nodige maatregelen om het verantwoord en gezond te laten verlopen. De
online lessen zijn ervaren als een prima noodoplossing, maar nagenoeg 100% van leerlingen
en docenten, vinden het fysieke onderwijs toch veel fijner. De examenvoorbereiding liep door
de rare toestand van dit jaar bij veel leerlingen logischerwijs wat vertraging op. Gelukkig
kunnen we toch één succesvol examen in 2020 melden, namelijk het fluitexamen van Meike
Moonen. Examinator was weer John Groeneveld (examenbureau Groeneveld). De heer

Groeneveld verzorgt ook de theorielessen voor Loon op Zand (en Kaatsheuvel) en sinds dit
jaar ook in beide plaatsen de hobolessen. De samenwerking met Muziekopleiding
Kaatsheuvel rondom docenten, theorielessen en examens verloopt erg plezierig. We hopen dat
dit nog jaren in stand blijft. A l met al kijken we terug op 2020 als een bijzonder maar ook
mooi jaar met vele nieuwe ervaringen!

