
Heb je zin om muziek te leren? Om zelf een instrument te bespelen 

of te zingen? 

Ook dit jaar wordt de samenwerking met de Ma’Go (muzische academie van het GO) verder gezet. 

Graag geven we jullie wat meer info over hoe dit praktisch verloopt: 

Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het muziekatelier  gaan we ervaringsgericht aan de slag met ritme, melodie en harmonie. 
Zo wordt er een stevige basis gelegd van waaruit uw kind met een rugzakje vol muzikale 
bagage zijn stem/instrument de baas kan. Muziekatelier is een echte DOE les, dwz we 
werken vooral actief musicerend. We werken sterk vocaal maar ook andere werkvormen 
komen eens aan bod. Niet alleen de kennis die we opdoen is belangrijk maar in groep gaan 
we hier mee aan de slag als onderzoeker, samenspeler, kunstenaar en performer.  

 

Op de volgende pagina graag de nieuwsbrief zodat je weet hoe je je kan inschrijven. Heb je 
graag meer info, neem zeker contact op met juf Katelijne: katelijne.vanderhoeft@ma-go.be of 
0472/242297 

Muziekinitiatie  
algemene muziekles voor het eerste en tweede leerjaar. 

In onze wekelijkse groepsles van 1 uur leren we de eerste noten, doen we 
spelletjes om het gehoor te ontwikkelen, experimenteren we met ritmes en 

oefenen dit zelfs op kleine slaginstrumentjes.  
We oefenen onze stem en zingen leuke liedjes. We leren de verschillende 
instrumenten kennen, we gaan met het muzikaal materiaal aan de slag en 

componeren zelf een eerste ritme of liedje en nog zoveel meer! Ook staan we op 
een echt podium ongeveer twee keer per schooljaar. 

 
WANNEER? : donderdag tijdens de middagspeeltijd. 

Opgelet maximum aantal leerlingen = 15 
 

2 uur Muziekatelier 

1uur tijdens de lessen Muzische Vorming in de klas 

1uur aansluitend na de schooldag 

1st jaar muziekatelier: maandag van 15.30 – 16.30 
2de jaar muziekatelier: donderdag van 15.30 – 16.30 

 

1 uur instrument/zang 
Deze les wordt gegeven in het 

gebouw van de Ma’Go 

Mechelsesteenweg 125 

De dag en tijd hangt af van de 
instrumentkeuze  



NIEUWSBRIEF INSCHRIJVINGEN JUNI 2020  

 

 

Beste  

Beste ouders, 

 

Volgende week starten onze inschrijvingen. In deze brief vind je alle informatie over de 
inschrijvingen.  

 

AANMAKEN NIEUWE ACCOUNT  

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de inschrijvingswebsite DKO3. Om in te 
schrijven moet iedereen een nieuwe account maken. Je kan vanaf nu ook meerdere 
accounts aan een leerling koppelen bijvoorbeeld van mama, papa, plusouders, leerling,... Je 
kan nu al je nieuwe account maken op: 

 

https://mijnacademie.be/magoantwerpen  

 

Om een leerling toe te voegen aan je account druk je op nieuwe leerling toevoegen. Als de 
leerling al in ons bestand zit dan wordt hij automatisch gekoppeld. Om de leerling te 
bevestigen heb je een TOKEN nodig. Je kan deze token ook per mail aanvragen tijdens de 
inschrijving.  

De TOKEN van voornaam naam is token.  

 

HERINSCHRIJVINGEN STARTEN MAANDAG 8 JUNI OM 18U  

Als je alle leerlingen van je gezin hebt toegevoegd ben je klaar om opnieuw in te schrijven. 
De herinschrijvingen starten op maandag 8 juni om 18u. Je krijgt een voorstel om in te 
schrijven op basis van de graad die je vorig jaar volgde (logisch vervolg). Als je wil afwijken 
van dit voorstel neem je contact op met het secretariaat. Als je ingeschreven bent, betaal je 
meteen online dan is de inschrijving volledig afgerond.  

 

SECRETARIAAT  



Als je problemen of vragen hebt in verband met de inschrijving kan je per mail of 
telefonisch  contact opnemen met het secretariaat van Ma’GO!  Zorg wel dat je eerst al een 
account aangemaakt hebt en de inschrijving zo ver mogelijk hebt uitgevoerd. Je kan het 
secretariaat enkel bezoeken als je eerst een afspraak gemaakt hebt. Het secretariaat is 
wegens de corona maatregelen niet vrij toegankelijk. Alle praktische informatie over de de 
bereikbaarheid van het secretariaat kan je vinden op onze website bij Inschrijvingen 2020-
2021. 

 

WEBSITE 

Op onze website kan je alle lessenroosters vinden van het nieuwe jaar. Alle informatie over 
de inschrijvingen vind je onder de rubriek Praktische informatie. Je kan ook een instrument 
bij ons huren. Onder de rubriek Leeninstrumenten vind je meer informatie. 

 

ONLINE OPENDEURDAG ZATERDAG 27 JUNI 2020 VAN 14U TO T 16U 

Onze opendeurdag zal dit jaar voor het eerst online doorgaan. Op zaterdag 27 juni zullen er 
tussen 14u en 16u verschillende Online Meet-groepen doorgaan waar je informatie kan 
vragen. Alle vakgroepen en instrumenten zullen online beschikbaar zijn voor persoonlijke 
vragen en contact. Ook de mensen van het secretariaat en de directie zullen online 
bereikbaar zijn. Meer concrete informatie over de opendeurdag vind je binnenkort op onze 
website. 

 

Wij danken jullie voor jullie begrip en vertrouwen en hopen dat iedereen in goede 
gezondheid blijft. Hopelijk kunnen we jullie in september allemaal terug verwelkomen in onze 
academie. Tot snel tijdens de inschrijvingen of op de (online)opendeurdag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Directie Ma’GO! Antwerpen, 

MaGO! Muzische Academie van het Gemeenschapsonderwi js  
Mechelsesteenweg 125  
B-2018 Antwerpen  
Tel. 03/239 14 34 
info@ma-go.be  
www.ma-go.be  

Doe meer met je talent  

 


