
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Muziekopleiding  
CMV Prinses Margriet 

 

 

Seizoen 2014 / 2015 

 

 

 

KWALITEIT │ CONTINUÏTEIT │ BETAALBAARHEID 

 

CMV PRINSES MARGRIET  
UIT ROUVEEN-STAPHORST 

 
Is een jonge en enthousiaste  
muziekvereniging met circa  
70 leden. Centraal binnen  
de vereniging staat dat het  
samen muziek maken niet  
alleen zorgt voor muzikale  
hoogstandjes, maar ook 
voor veel plezier en  
gezelligheid. Kortom: het  
ultieme verenigingsgevoel! 
 
Binnen de vereniging  
bestaan er verschillende  
onderdelen, namelijk: het  
fanfareorkest, de malletband,  
het jeugdorkest,  
het opleidingsorkest en het  
dweilorkest. 

 
 
 
CONTACT 
 
Secretaris: Marleen Huisman 
E-mailadres: info@cmvprinsesmargriet.nl 
 
(interim) Voorzitter: Gerard Korterink 
E-mailadres: voorzitter@cmvprinsesmargriet.nl 
 
Penningmeester: Karlo Veijer 
E-mailadres: penningmeester@cmvprinsesmargriet.nl 
 
Website: www.cmvprinsesmargriet.nl 
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HARFA-OPLEIDING CMV PRINSES MARGRIET 

  
- Gekwalificeerde docenten  
- Opleiding voldoet aan kwaliteitseisen  
- Lessen in Staphorst en Rouveen  
- Aanbod voor alle HarFa instrumenten  
- 38 lesweken per jaar  
- Instrument van vereniging (in 

bruikleen)  
- Actieve rol voor leerlingen binnen 

vereniging  
- Nieuwe A-leerlingen vrijgesteld van 

contributie  
- Voordeligste opleiding op hoog niveau 
- Tussentijdse rapporten 
- Theorie- en praktijkexamen 
- Erkend diploma 

  
TARIEVEN 
 
Het muziekonderwijs van CMV Prinses Margriet wordt verzorgd  
door Docentencollectief Scala.  

 

 Lesminuten Tarief 

A-Opleiding  15 min € 320 

B-Opleiding  20 min € 420 

C/D- Opleiding  30 min € 630 

 
 
 
 
 
 
  

 
1. Inschrijving  
Inschrijving voor de muziekopleiding via  
Christelijke Muziekvereniging “Prinses  
Margriet” (hierna te noemen CMV  
“Prinses Margriet”) betekent aanmelden 
 voor muziekonderwijs via het  
Docentencollectief Scala te Meppel.  
 
Inschrijven kan schriftelijk door het inschrijfformulier, via de 
website www.cmvprinsesmargriet.nl of 
www.scalamuziekcollectief.nl. De inschrijving geldt voor het 
gehele cursusjaar. Door het ondertekenen en opsturen van het 
inschrijfformulier gaat men de verplichting aan tot betaling van 
het volledige cursusgeld. Een tegemoetkoming in de studiekosten 
wordt eenmalig in december vergoed aan de leerling, na 
ontvangst van een kopie van de factuur van de eigenlijke 
studiekosten aan Docentencollectief Scala. Inschrijven kan op elk 
moment gedurende het jaar.  
 
Nieuwe aanmeldingen worden in het seizoen 2013/2014 
vrijgesteld van contributie gedurende de eerste twee 
opleidingsjaren, of tot het moment dat het A-diploma is behaald.  
Contributie voor leerlingen tot 18 jaar bedraagt € 10,00 per 
maand (12 maanden) 
 
Leerlingen die de muziekopleiding volgen zijn onderdeel van CMV 
“Prinses Margriet”, zij worden actief betrokken bij activiteiten die 
plaatsvinden tijdens het muziekseizoen.  
 
2. Instrumenten  
De leerling krijgt een instrument in bruikleen van CMV “Prinses 
Margriet”. Bij schade worden de kosten verhaald op de 
verzekering van de leerling of zijn/haar ouders. Wanneer 
noodzakelijk ondersteunt CMV “Prinses Margriet”.  
 
3. Plaatsing 
Plaatsing is altijd in overleg met CMV “Prinses Margriet” die in 
overweging neemt welke instrument beschikbaar is en nodig is 
voor de vereniging. Bij aanmelding kunt u een eerste en tweede 
voorkeursinstrument kiezen.  
Wanneer aanmelding geschiedt tijdens het cursusjaar treedt  
CMV “Prinses Margriet” in overleg met Docentencollectief  
Scala voor een beschikbare lesplaats.  
 

.  

 
VOORWAARDEN 

4. Betaling/tarieven 
De betaling naar 
Docentencollectief Scala 
kan in termijnen voldaan 
worden.  
 
Bij vroegtijdig beëindigen 
van de muziekopleiding 
geldt volledige 
terugbetaling van de 
tegemoetkoming 
studiekosten 
 
De leerling schaft zelf 
zijn/haar studiemateriaal 
aan.  
 
5. Opzegging 
Bij opzegging van de 
muziekopleiding dient er 
voor 30 mei van het 
lopende cursusjaar een 
schriftelijke opzegging te 
worden verstuurd naar 
CMV “Prinses Margriet” 
 
6. Restitutie lesgeld 
afwezigheid docent 
Bij afwezigheid van de 
docent zal worden 
geprobeerd een 
vervangende docent in te 
zetten door 
Docentencollectief Scala. 
Indien de docent meer dan 
3x uitvalt zonder 
vervanging dan is 
gedeeltelijke restitutie van 
lesgeld mogelijk.  
Lessen die de leerling 
heeft gemist door eigen 
toedoen komen in beginsel 
niet in aanmerking voor 
lesgeldrestitutie. 
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