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De muzikale basisschool

 Kom kijken (en luisteren) bij de 

Koorschool 

       Haarlem

De Koorschool is een gewone basisschool, waar je 

elke dag óók zang- en muziekles krijgt. We zijn een 

kleine school met een vrolijke sfeer en goede eind resultaten. 

De leerlingen zingen samen in het Kathedrale Koor. 

Iets voor uw kind? 

Neem dan contact op met directeur Annemarie van Zoest 

via a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl of 06 575 77 094. 

Ze vertelt u graag alles over de leukste basisschool van 

Haarlem en omstreken.
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Welkom bij de leukste school van Haarlem

De Koorschool Haarlem heeft:

Kleinschalig onderwijs
De Koorschool zit in een gezellig pand 
aan de Westergracht dat vroeger een 
klooster was. We hebben zo’n 65 leerlin-
gen en vrijstelling om kleinschalig onder-
wijs te geven. Door de kleine klassen 
krijgen onze leerlingen veel persoonlijke 
aandacht, van een hecht docententeam. 

Dagelijks zang- en muziekles
Naast het reguliere onderwijs krijgen de 
leerlingen maar liefst 200 uur muziek 
per schooljaar, zoals repertoirestudie, 
stemvorming en muziektheorie. Ze leren 
muziek van alle eeuwen kennen en 
krijgen een rijke culturele bagage mee. 
Na groep 8 zijn de kinderen geschoolde 

koorzangers die zich verder kunnen 
ontwikkelen in de kathedrale koren. 

Zingen in het befaamde Kathedrale Koor
Onze leerlingen zingen samen in het 
Kathe drale Koor van de St. Bavo Kathedraal. 
Ook werken ze regelmatig met grote 
orkesten of andere koren en maken ze 
nationale en internationale tournees. 

Goede eindresultaten
De afwisseling van muziek en gewone 
schoolvakken zorgt voor veel plezier en 
motivatie. Zowel het reguliere onderwijs, 
als het muziekonderwijs is van een hoge 
kwaliteit. En dat zien we terug in de 
resultaten. 

De Koorschool Haarlem is een unieke basisschool met een bijzondere opleiding. 
Goed onderwijs en een eersteklas muziekopleiding zetten de toon.

•  Een continurooster met goede bege-
leiding op het plein en vanaf 8 uur 
’s ochtends zijn de deuren open.

•  Een fi jne sfeer. Leerlingen spelen niet 
alleen met klasgenootjes, maar met 
kinderen uit alle groepen. 

•  Mooie uitvoeringen. De leerlingen zingen 
regelmatig tijdens de Hoogmis, maar 
ook op andere momenten treden zij op. 

•  Samen op tournee. Leerlingen van 
groep 7 en 8 gaan elk jaar op tournee 
in het buitenland. 

•  Kleine klassen en een hecht team 
van leerkrachten en muziekdocenten.

•  Zelfverzekerde kinderen. 
Onze leerlingen leren zich 
op verschillende podia voor 
publiek te presenteren.


