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Woord vooraf 
 

Beste leerling, beste zanger, 

 

Je bent nu leerling van de Koorschool Haarlem. 

Behalve met de gewone vakken van de basisschool, zoals taal, rekenen en geschiedenis ben je op de 

Koorschool iedere dag met muziek bezig. We besteden aandacht aan de ontwikkeling van je stem, je 

krijgt muziektheorie en solfège en je leert iets over de muziekgeschiedenis vanaf de oudste koormuziek, 

het Gregoriaans, tot aan de muziek van deze tijd. 

 

Daarnaast word je lid van de verschillende koren van het Muziekinstituut. Je zult regelmatig optreden 

met één van deze koren en in de komende jaren veel bekende en minder bekende koorwerken zingen. 

 

Deze gids vertelt je alles wat je moet weten over deze koren. Je leest hierin welke koren er zijn, in welke 

koren jij zelf zingt, wanneer je repeteert en wanneer je optreedt, welke kleding je draagt in de 

verschillende koren en wat de ‘spelregels’ zijn voor repetities en uitvoeringen. Ook vertellen we iets 

over onze tournees (concertreizen) door binnen- en buitenland. 

 

We hopen dat je de komende jaren veel plezier zult beleven aan het zingen in onze koren! 

 

Met muzikale groet, 

 

 

 

Sanne Nieuwenhuijsen 

 

 

Mede namens muzieksectie: 

 

Rens Tienstra 

Sarah Barrett 

Michelle Mallinger 

 

en directeur Annemarie van Zoest 
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De Koren van het Muziekinstituut 
In je tijd op de Koorschool zing je in meerdere koren; in het Kathedrale Koor  

en zijn deelkoren en in het Schoolkoor. 

 

Kathedrale Koor en deelkoren 

Het belangrijkste koor waarin je de komende jaren zult zingen is het Kathedrale Koor. Vanaf groep 6 

totdat je het Muziek Instituut (MI)verlaat ben je lid van dit koor. 

 

De geschiedenis van het Kathedrale Koor gaat terug tot de middeleeuwen. Al vanaf het jaar 1300 werd 

in Haarlemse kerken door (jongens)koren gezongen. Het koor is verbonden aan de kathedraal Sint Bavo, 

de hoofdkerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam en de zetel (in het Latijn: ‘cathedra’) van de 

bisschop1. Je wordt lid van een koor met een grote traditie! 

 

Het Kathedrale Koor telt ongeveer honderd zangers: de meisjes en jongens van groep 6, 7 en 8, de 

senioren (jongens en meisjes die na groep 8 lid blijven van het koor) en de mannen. Binnen het koor 

bestaan meerdere deelkoren, namelijk de Meisjescantorij, het Jongenskoor, Capella Puellarum, de 

Bavocantorij en het Mannenkoor. Deze deelkoren treden ook als zelfstandige koren op, zowel in de 

kathedraal als daar buiten voor diensten en concerten. 

 

Installatie in het Kathedrale Koor  

Je wordt lid van het Kathedrale Koor tijdens de ‘installatie’ aan het eind van het schooljaar in groep 5. 

Vanaf dat moment ben je dan officieel lid van het koor. 

 

Als je na groep 8 de Koorschool verlaat kun je wel lid blijven van het koor. Je wordt dan ‘senior’. Omdat 

je in de jaren daarvoor veel ervaring hebt opgedaan als zanger, zijn we altijd blij wanneer je wilt blijven 

zingen. Wanneer bij de jongens de stembreuk (‘mutatie’) heeft plaatsgevonden, gaan zij bij de 

mannenstemmen zingen. 

 

Jongenskoor en Meisjescantorij 

Alle kinderen van het Kathedrale Koor zingen in een deelkoor: de jongens van groep 6, 7, 8 en de 

eerstejaars seniorjongens vormen samen het Jongenskoor. De meisjes van groep 6, 7, 8 en de 

eerstejaars seniormeisjes vormen samen de Meisjescantorij. Deze deelkoren verzorgen regelmatig 

missen en optredens. Meer deelkoren vind je op pagina 11. 

 

Schoolkoor 

Behalve van het Kathedrale Koor ben je in je Koorschool-tijd ook lid van het Schoolkoor. Het Schoolkoor 

bestaat uit alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Koorschool en de eerstejaars senioren. Het 

Schoolkoor verzorgt regelmatig concerten met een niet-kerkelijk karakter en werkt mee aan optredens,  

muziekprojecten en soms festivals door heel Nederland. 

 

 

 

 

                                                           
1 Nederland telt zeven bisdommen: het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen van Groningen-Leeuwarden, 
Roermond, Breda, Den Bosch, Rotterdam en Haarlem-Amsterdam. 
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Soloklas 

De soloklas is geen deelkoor, maar een deelopleiding voor Koorschoolleerlingen met bijzonder vocaal 

talent. In groep 7 en 8 wordt jaarlijks een select aantal leerlingen uitgenodigd deel te nemen aan de 

soloklaslessen. Deze lessen worden betaald door de ouders van de deelnemende leerlingen. De zangers 

van de soloklas volgen een individuele, op maat gemaakte coaching, waarin hun vocale ontwikkeling 

centraal staat. Daarnaast is het ontwikkelen van de jonge zangstem om als solist ingezet te kunnen 

worden tijdens uit te voeren werken in de kathedraal (maar ook op verzoek bij projecten buiten het 

Muziekinstituut) belangrijk. 

 

Na de Koorschool wordt deze solistenopleiding voortgezet in de JSO en SSO (zie pagina 11). 

 
Repetities en uitvoeringen 
 

Wanneer en waar zing je? 

 

In de Kathedraal 

Op zondagen zingt het Kathedrale Koor of één van de deelkoren tijdens de Hoogmis in de St. Bavo 

kathedraal. Ook bij belangrijke vieringen is het koor aanwezig: Kerstmis (de Nachtmissen en de 

Hoogmis), in de Goede Week, met Pasen, Pinksteren en tijdens de diaken- en priesterwijdingen. 

Hoogfeesten worden waar mogelijk door het hele Kathedrale Koor gezongen. Ook het Bavo-feest in 

oktober en de Installatiemis aan het eind van het koorseizoen worden door het Kathedrale Koor 

gezongen.  

 

Enkele keren per jaar wordt de Hoogmis rechtstreeks uitgezonden op televisie. Het koor moet daarvoor 

vroeger dan gebruikelijk aanwezig zijn. 

 

Concerten 

Daarnaast zing je ook tijdens concerten in de kathedraal en in andere kerken en concertzalen in 

Nederland. Zo werkte het Kathedrale Koor mee aan uitvoeringen van grote muziekstukken zoals 

bijvoorbeeld de Nicolas Cantate en het War Requiem van Benjamin Britten, de Carmina Burana van Carl 

Orff, en diverse operaproducties. Het Jongenskoor en de Meisjescantorij zingen jaarlijks in een serie 

uitvoeringen van Bach’s Matthäus Passion in diverse kerken en prestigieuze concertzalen. Soms zing je 

ook tijdens koorfestivals.  

 

Bij projecten waarvoor de zangers van de Koren en/of Koorschool door derden worden gevraagd, kan 

het gevraagde ensemble soms heel uitgesproken van bezetting zijn: bijvoorbeeld een specifiek aantal 

zangers, een jongens- of juist meisjeskoor, een bepaalde leeftijdscategorie of de bijkomstigheid van een 

element naast het zingen zoals toneelspelen (bijvoorbeeld in een opera).  Het Muziekteam waakt over 

een zo uitgebalanceerd mogelijke verdeling van alle zangers bij aanvragen, maar moet met regelmaat 

ook werken met selectienormen. Hierbij wordt gekeken naar de aard van de aanvraag en de daarop 

afgestemde kwaliteiten en ervaring van de zangers.  

 

In drukke periodes met veel aanvragen waken het Muziekteam en de directeur voor de belastbaarheid 

van de zangers. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld leeftijd en ervaring, en wordt in het 

Muziekteam zorgvuldig afwegingen gemaakt bij de planning.   
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Tournees 

Het Schoolkoor (zie: deelkoren blz 4) gaat jaarlijks op tournee, een meerdaagse concertreis (vaak in de 

periode rond Hemelvaartsdag). Het trad onder andere op in Wenen, Gent en Brugge, Parijs, Keulen en 

het Duitse Ulm, en reisde ook door Zuid-Nederland. 

De Bavo Cantorij (zie: deelkoren blz 4) gaat eveneens jaarlijks op tournee naar het buitenland. 

Traditioneel vindt de tournee plaats in de herfstvakantie en vaak gaat deze reis naar Engeland, de 

bakermat van onze kathedrale koor-cultuur. De Bavo Cantorij heeft in dit land inmiddels een prima 

reputatie opgebouwd en is een graag geziene gast in de grote kathedralen. 

Het Kathedrale Koor als geheel streeft er naar eens in de vijf jaar op tournee te gaan. De afgelopen jaren 

gingen die reizen onder meer naar Aken, Rome en Berlijn en Assisi. In het verleden zijn ook Italië, 

Rusland, Oostenrijk, Duitsland, Engeland en Japan al reisdoelen geweest. Soms neemt het Bisdom 

Haarlem-Amsterdam het Kathedrale Koor mee als zij grote reizen (bedevaarten) organiseren. 

 

Tegenbezoeken: gastgezin 

Andere (school-)koren, onder meer uit Engeland en Duitsland, bezoeken regelmatig Haarlem en zijn dan 

‘onze’ gasten. Als je onderdak biedt aan zangers van deze bezoekende koren maak je op een leuke 

manier kennis met zangers uit andere landen en zie en hoor je hoe zij zingen en repeteren. 

 

Voor tournees van het Muziekinstituut, en soms ook bij het ontvangen van gastkoren, is een protocol 

ontwikkeld. Dit is op aanvraag verkrijgbaar bij de directeur.  

 

Dienstrooster 

Alle informatie over wat, waar en wanneer vind je in het zogeheten dienstrooster: 

- Het dienstrooster staat op de website van de Koorschool, www.koorschoolhaarlem.nl, onder het 

kopje ‘De Koren’. Het staat op het afgeschermde deel van de website van de Koorschool; het 

wachtwoord daarvoor is ‘koorschool’. 

- Het dienstrooster geeft van week tot week aan welk koor zingt, wanneer en waar de repetities 

en uitvoering plaatsvinden etc. Op de website kun je ook het ‘Jaarprogramma’ vinden, dat een 

overzicht geeft van alle bijzondere activiteiten van koren en Koorschool. Het jaarprogramma 

geeft een vooruitblik maar is altijd onder voorbehoud. 

- Eventuele wijzigingen in het dienstrooster worden vermeld in de tweewekelijkse ‘Info’, de 

digitale informatiebrief over school- en kooractiviteiten. Wijzigingen worden doorgevoerd in 

rood op het online dienstrooster. 

- Jongens en meisjes die na hun koorschoolperiode lid van het koor blijven ontvangen ook zelf de 

tweewekelijkse ‘Info’ als zij hun persoonlijke emailadres doorgeven via 

info@koorschoolhaarlem.nl. 

 

Naar verwachting wordt het dienstrooster op de website dit seizoen vervangen voor de KoorApp. 
  

http://www.koorschoolhaarlem.nl/
mailto:info@koorschoolhaarlem.nl
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Afmelden voor repetities of uitvoeringen 

Als je bij een repetitie of uitvoering echt niet aanwezig kunt zijn, meld dit dan zo snel mogelijk via het 

officiële afmeld-formulier. Dit vind je op de website onderaan het dienstrooster bij de button 'Afmelden 

voor de repetitie'.  

Als je te vaak afwezig bent geweest tijdens repetities, kan de dirigent besluiten je niet mee te laten doen 

aan een uitvoering. Dit laatste geldt met name bij het niet bijwonen van de generale repetitie. 

Solisten uit het koor nemen daarnaast persoonlijk contact op met de dirigent als zij niet bij een repetitie 

of uitvoering aanwezig kunnen zijn. 

 

Als uitgangspunt geldt dat koorrepetities en uitvoeringen in beginsel niet worden afgezegd. De 

aanwezigheidslijst van alle koorleden wordt bijgehouden en regelmatig getoetst. Koorleden die 

structureel teveel afwezig zijn worden daarop aangesproken, dit kan bij geen verbetering consequenties 

hebben voor het zingen in de Koren. 

 

Afmeldingen voor grote evenementen (kerstconcert, tournees etc.) dienen naast het formulier ook tijdig 

persoonlijk te worden overlegd met de dirigent en/of directeur.  

 

Social media 

Je kunt de ins en outs van het Kathedrale Koor ook volgen via Social media: 

 Facebook Koren van het Muziekinstituut (openbaar) 

 Facebook Kathedrale Koor (alleen voor koorleden en ouders) 

 Facebook Koorschool St. Bavo Haarlem (openbaar) 

 Instagram koorschool_haarlem (openbaar) 

 

Materiaal, kleding en spelregels 
Om te zorgen dat alle zaken goed verlopen is het nodig een aantal afspraken met elkaar te maken over 

materiaal, kleding en de gang van zaken rondom repetities en uitvoeringen. Zingen in het koor betekent 

dat je je aan deze afspraken en ‘spelregels’ houdt. 

 

Materiaal 

De map met daarin bladmuziek heb je te leen, de map blijft eigendom van het Muziekinstituut. We 

vragen je om er netjes mee om te gaan; om muzikale aantekeningen te maken gebruik je alleen een 

potlood. Is je map zodanig beschadigd door slechte omgang, dat ermee uitvoeren niet meer 

representatief is, dan zal het Muziekinstituut je een nieuwe map toewijzen. De bijbehorende kosten van 

€ 12,50 zijn voor de zanger. 

  

Zonder toestemming van de muziekdocenten/ dirigenten mag je niet op de aanwezige 

muziekinstrumenten spelen. 
  



Koorgids 2020 - 2021 

 
8 

 
Geen open schoenen 

 
Geen witte zolen 

In toog en superplie In uniform 

Kleding 

Tijdens je Koorschoolperiode krijg je de kleding voor onze uitvoeringen te leen: 

o toog en superplie (blijven in de Kathedraal) 

o een uniform (bewaren zangers thuis) 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Tijdens de uitvoeringen (Hoogmis en concerten) dragen de meisjes geen grote oorbellen. Voor iedereen 

geldt dat het haar netjes zit; kinderen met lang haar dragen dit vast (staart, vlechten etc.) 

 

Meisjes dragen onder het uniform een zwarte panty (60 denier) en nemen altijd een reservepanty mee. 

Het uniform hoort netjes gestreken te zijn als we gaan optreden. Dit wordt thuis gedaan. 

 

Bij zowel uniform als toog dragen we allemaal nette zwarte schoenen met zwarte sokken/ panty. Op 

school zijn er een aantal paar schoenen in verschillende maten ‘te leen’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

 

 

In de ‘Info’ kun je vinden of we in uniform of in toog (en superplie) optreden. 

We vragen je om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Het uniform hoort bij uitvoeringen gestreken te 

zijn. Een paar keer per jaar vragen we je om je toog en superplie te wassen. Dit kan gewoon in de 

wasmachine, maar wel via het wasvoorschrift. Het wasvoorschrift staat op de website op de pagina 

‘Downloads’ onder het kopje ‘Koorschool’.   

 

Als het uniform niet (meer) past, kun je via info@koorschoolhaarlem.nl vragen om een groter uniform. 

We maken daarvoor dan een afspraak. 

 

http://koorschoolhaarlem.nl/de-koren/koren/schoolkoor/
mailto:info@koorschoolhaarlem.nl
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Spelregels 

 

Tijdens de muzieklessen 

 Je komt rustig de zaal binnen, pakt je map en gaat 

op je vaste plaats zitten. 

 Als er gezongen wordt (zowel zittend als staand): 

rechte rug, map op de juiste wijze vasthouden of op de lessenaar zetten, beide voeten op de 

grond 

 Tijdens het zingen van een muziekstuk wordt er niet gesproken met elkaar 

 Tijdens de lessen wordt er niet gegeten of gedronken 

 Voorafgaand aan de les ga je eventueel naar het toilet, tijdens de les of repetitie niet 

 

Tijdens de koorrepetities 

 Op vrijdagavond repeteren alle koorleden. Het koor bestaat momenteel uit ongeveer honderd 

leden. Voor orde en begeleiding van de jonge koorleden worden de dirigenten bijgestaan door 

twee hulpouders. Voor niet-muziekinhoudelijke zaken kunnen de koorleden bij deze ouders 

terecht 

 In verband met de geluidsverordening en geluidsoverlast voor omwonenden mag in de 

avonduren (na 16.00 uur) op het schoolplein alleen rustig gepraat worden 

 Alle koorleden zijn 10 minuten voor aanvang aanwezig. De tijd die in het dienstrooster staat 

aangegeven, is de begintijd van de repetitie 

 De jongere koorleden hebben een vaste plaats; de opstelling hangt in de grote muziekzaal 

 Zowel zittend als staand zingen; juiste houding, map goed vasthouden of op de lessenaar zetten 

 Repetitie in de kathedraal: indien nodig zorgen de mannen met hulp van senioren voor het 

klaarzetten en naderhand opruimen van de opstelling (banken/ podiumdelen) 

 Repetitie op de Koorschool: de mannen ruimen de stoelen na afloop weer op 

 Tijdens het repeteren wordt niet met elkaar gesproken 

 Een tussendoortje bewaar je voor in de pauze: tijdens de repetities wordt niet gegeten of 

gedronken 

 Geen mobiele telefoons gebruiken in de muziekzalen/ Kathedraal 

 Tijdens de pauzes mag er gespeeld worden op het schoolplein en met de speelmaterialen die 

daarvoor klaarliggen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de materialen, eventuele schade wordt 

direct gemeld. Aan het eind van de pauze worden de materialen weer opgeruimd door de 

gebruikers. 

 

Tijdens de Hoogmis 

 Voor aanvang van de hoogmis vindt er altijd een inzingrepetitie in de Kathedraal plaats. Deze 

begint om 9.00 uur, tenzij in het dienstrooster anders staat aangegeven. Je bent minimaal 10 

minuten van tevoren aanwezig in de crypte om te kleden. De inzingrepetitie vindt plaats in toog 

in de Kathedraal. 

 Na afloop van de inzingrepetitie (ca. 9.35 uur) op de zondagmorgen in de Kathedraal lopen alle 

koorleden in stilte naar de crypte om te pauzeren en de superplie aan te trekken 
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Niet zo... 

 
Maar zo! 

 Om 9.50 uur gaat de eerste bel – het teken om op te stellen voor de processie. Vanaf het 

moment dat de tweede bel gaat is het stil. Na afloop van de Hoogmis gaat het koor in processie 

in stilte terug naar de crypte. Je gaat je pas omkleden nadat de dirigent enkele woorden 

gesproken heeft en daarmee de ochtend heeft afgesloten. 

 Tijdens de viering wordt niet met elkaar gesproken 

 Gaan staan en gaan zitten doet iedereen tegelijk, namelijk op een teken van de dirigent 

 Alle koorleden hebben een misboekje (en indien nodig een Bavo-liedboek) om de gebeden en 

lezingen te kunnen volgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens concerten en optredens 

 Bij optredens en concerten, anders dan in de Kathedraal kun je een eigen lees- of stripboek of 

een klein spelletje meenemen. Er is vaak tijd tussen zaalrepetitie en het daadwerkelijk optreden. 

 In de ‘Info’ kun je vinden of het optreden in uniform of in toog en superplie plaatsvindt. 
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Na de Koorschoolperiode 
Als je na je Koorschoolperiode lid blijft van één van de koren, word je senior genoemd. 

Wanneer bij de jongens de stembreuk (‘mutatie’) heeft plaatsgevonden, worden ze lid 

van het mannenkoor. 

 

 

Stemtest, stemvorming en extra zanglessen voor solisten 

Jaarlijks vindt aan het einde van het schooljaar voor alle senioren en mannen een stemtest plaats. Je 

kunt dit zien als een vocale APK en je kunt aangeven of je in aanmerking wilt komen voor een 

selectiekoor. Op basis van de jaarlijkse stemtesten maken de dirigenten de nieuwe koorverdeling van de 

selectiekoren en kan de stemgroep verdeling gemaakt worden. 

 

Alle senioren en mannen krijgen individueel stemvorming tijdens de maandagavondrepetitie. 

Seniorenjongens krijgen tijdens hun mutatieperiode aparte begeleiding op de maandagavond door de 

stempedagoge.  

 

Senioren die in de Koorschoolperiode in de Soloklas hebben gezeten c.q. bijzonder getalenteerd zijn, 

kunnen uitgenodigd worden voor extra solo- of groepszanglessen. We noemen dat de Junior Solisten 

Opleiding (JSO) en hierna de Senior Solisten Opleiding (SSO). De kosten hiervan worden door de 

leerlingen betaald. 

 

Op basis van de uitslag van de jaarlijkse stemtesten kunnen ook overige getalenteerde koorleden 

gevraagd worden solo te zingen. 

 

Deelkoren: Bavocantorij, Capella Puellarum en Mannenkoor 

Binnen het Kathedrale Koor bestaan enkele deelkoren, waaronder de Bavocantorij, Capella Puellarum en 

het Mannenkoor. Eventuele selectie voor deze koren vindt plaats op basis van stemkwaliteit en 

aanwezigheidspercentage bij repetities en uitvoeringen. 

 Alle tenoren en bassen zingen in het Mannenkoor. Het Mannenkoor repeteert op maandag- en 

vrijdagavond en zingt regelmatig de hoogmis. 

 Een geselecteerde groep senioren en mannen vormt de Bavo Cantorij, deze heeft op de 

maandagavond zijn repetitie. 

 Vanaf tweedejaarssenior zingen de meisjes in de Capella Puellarum, Capella Puellarum repeteert 

op de vrijdagavond na Kathedrale Koor. 

 

JSO en SSO 

Voor jonge zangers met een bijzonder talent en ambitie is de JSO (Junioren Solisten Opleiding) en SSO 

(Senioren Solisten Opleiding) opgericht. Deze opleidingen zetten de lijn voort om jonge zangers op te 

leiden tot solist, die op de Koorschool met de Soloklas begon. Jaarlijks kan een aantal zangers van het 

koor een uitnodiging krijgen deel te nemen aan de JSO/SSO. Soms stromen zij door vanuit de Soloklas, 

maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Ook zangers die tijdens hun Koorschooltijd niet in de soloklas 

zaten, kunnen bij bijzondere vocale ontwikkeling uitgenodigd worden voor de JSO/SSO. 
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De zangers van de JSO/SSO volgen een individuele, op maat gemaakte, vocale coaching, waarin hun 

vocale ontwikkeling centraal staat. Zij kunnen ingezet worden als solist van de Koren van het 

Muziekinstituut, binnen en buiten de Bavo. De kosten van de opleiding worden door de deelnemers zelf 

betaald. 

 

Contributie 

De koorbijdrage voor de senioren jongens en meisjes en de mannen wordt aan het begin van ieder 

seizoen vastgesteld. In het seizoen 2019/2020 was deze bijdrage € 60,- p.p.  

 
Organisatie, Commissie Klankbord Koren 
Voor overleg met het Muziekinstituut bestaat de Commissie Klankbord Koren. 

Namens de seniorenjongens, de seniorenmeisjes en de mannen is er een afvaardiging die zitting neemt 

in de Commissie Klankbord Koren (CKK). Namens de koorschoolleerlingen is één van de ouders uit de 

ouderraad lid. 

De CKK vergadert minimaal vier keer per jaar met een afvaardiging van de muzieksectie en de directie 

van het Muziekinstituut. Notulen van deze vergaderingen worden rondgestuurd aan de koorleden door 

de vertegenwoordigers. Alle koorleden kunnen agendapunten aandragen aan hun vertegenwoordiger. 

De leden van de CKK zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks laten organiseren van het St. Caeciliafeest in 

november. 

De diarius zorgt voor het diarium (dagboek) en doet daarin verslag van alle gebeurtenissen tijdens 

activiteiten van het koor. 

 

Nieuwe leden 

Nieuwe leden (‘zij-instromers’) kunnen toegang krijgen tot het koor op basis van een stemtest. 

Bij toelating krijgen zij een door de muzieksectie bepaalde proeftijd, waarna eventueel een vast 

lidmaatschap verleend kan worden. 

 

Beëindiging van het lidmaatschap 

Senioren en mannen verlaten het Kathedrale Koor niet met stille trom. Wij willen graag aandacht  

besteden aan zangers die zich jarenlang voor het Muziekinstituut hebben ingezet. Daarom is het goed 

dat je, als erover denkt het koor te verlaten, hierover ruim van tevoren contact opneemt met de 

dirigenten. 

 

Er zijn twee momenten waarop je afscheid kunt nemen: na Kerstmis en bij de Installatiemis aan het 

einde van het schooljaar. 

Koorleden die door omstandigheden tijdelijk verhinderd zijn, kunnen op basis van een persoonlijk 

gesprek met de dirigenten een tijdelijke aanpassing krijgen van hun deelname aan koorverplichtingen. 

De directie en/of de muzieksectie kan om zijn/haar moverende redenen het lidmaatschap van een 

koorlid besluiten te beëindigen. Dit uiteraard na zorgvuldige communicatie met de betrokkene en, bij 

minderjarigen, de ouders.  

 


