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1 Stand van zaken
Wietske Tijssen werkt vanaf september 2017 twee dagen voor Rapucation. Voorheen werkte zij vier dagen voor
ons. Zij heeft een inmiddels een lesbevoegheid voor het basisonderwijs en heeft daar een baan van drie dagen.
Johan 't Hart is sinds in juli 2017 gestopt met zijn werk als muziekleraar op het PNC. Nu richt hij zijn aandacht
volledig op Rapucation. Deze veranderingen dragen bij aan het kostendekkend maken van Rapucation. Per 7
februari 2017 treed Paul van Dellen af als penningmeester. Raoul Vertrouwd volgt hem op.
De plannen om naast de Stichting Rapucation een commercieel bedrijf te starten zijn van de baan. In plaats
daarvan berekenen wij sinds september btw door op onze activiteiten. Zo kunnen we een breed aanbod creëren
zonder onze ANBI status in gevaar te brengen.
2 Werkzaamheden Rapucation 2017
De idealen van Rapucation zetten wij op vier manieren in.
Wij maken samen muziek, heeft samengewerkt met Meer muziek in de klas. Het betrof vier projecten op voor
ons nieuwe basisscholen. De scholen hadden een filmpje ingestuurd om mee te mogen doen aan een wedstrijd.
Vier van deze scholen mochten wij , begeleiden. Sherwin Kirindongo begeleidde VSO Maarland & De
Peperklip. Johan 't Hart begeleidde De Rank & de Vlasbloem. De eerste module van de muziekmethode voor de
basisschool op De Sterrenwacht is succesvol afgesloten met een voorstelling.
De Kizzo Band, onderdeel van Wij maken samen muziek, groeit in aantal deelnemers en in professionaliteit. Op
30 oktober 2017 heeft Tiërce Person voor de tweede keer meegespeeld met de Kizzo Band die naar hem is
vernoemd. Ook andere getalenteerd oud-leerlingen speelden mee.
Het programma van Veilig (muziek onderwijs) is uitgevoerd met één klas van de Sterrenwacht in Hellevoetsluis.
Nieuw onderdeel was nu dat er met de leerlingen audio- en filmopnames zijn gemaakt voor een rap. De
afrondende voorstelling van dit project in Hellevoetsluis was op 1 februari 2018 met een groot en enthousiast
publiek.
Vanaf september 2017 is de opzet van de cursus Vriendelijk orde houden gewijzigd. Deelnemers kiezen of alleen
voor de cursus of voor een begeleidingstraject met 2 lesbezoeken. Het cursusmateriaal wordt al gebruikt op
beperkte schaal gebruikt bij de lerarenopleiding HvA.
Wietske heeft onze idealen vormgegeven en coacht bedrijven onder de naam Personal works / Verbinding op de
werkvloer. Het bedrijf Bord en Stift, heeft als tegenprestatie voor deze coaching een filmpje gemaakt voor
Vriendelijk orde houden.
3 Website
Voorheen was de website www.rapucation.eu gehost bij Zest Software. Deze website bestond voor het grootste
gedeelte uit materiaal bij de muzieklessen van het PNC. Dat is nu niet meer nodig. Om kosten te besparen is
deze website dit jaar gehost bij Reviced.nl samen met twee ander websites:
www.wijmakensamenmuziek.nl

www.vriendelijkordehouden.nl
Wietske heeft de transitie vorm gegeven en Johan neemt het beheer nu geleidelijk over.
4 Nieuwe invalshoeken 2017
Wij maken samen muziek:
Op verzoek van De Sterrenwacht maakten wij een tweede module en kozen als thema Wereldmuziek. Voor deze
tweede module hebben wij instructiefilms klaargezet op de website. Deze instructiefilms geven algemene
informatie over de stijlen die wij behandelen, laten zien hoe je voorgeschreven ritmes uitvoert en laten zien hoe
je bij de samples die wij per stijl selecteerden kunt improviseren. Verder hebben we een programma klaargezet
dat direct te gebruiken is via onze website waarmee je met noten ritmes kunt componeren.
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Dit jaar zal duidelijk worden hoe de nieuwe module aanslaat bij de Sterrenwacht. De leerkrachten
kregen op 24 januari 2018 hun eerste workshop. De aftrap voor de klassen zal plaatsvinden op 19 en 20
februari waarbij de leerkrachten coaching krijgen van Johan ‘t Hart. Ook zijn we benieuwd naar de start
van de Kizzo Band Junior van de Sterrenwacht.
Het forum voor docenten krijgt dit jaar een herstart die aansluit bij de gewijzigde opzet.
Besprekingen zijn gaande met de lerarenopleiding van de HvA voor verdere samenwerking.
Wij zijn bezig om Vriendelijk orde houden te accrediteren bij Crkbo: Centrale registratie kortlopend
beroepsonderwijs. Als dat lukt, vragen wij de belasting of mogen stoppen met het doorberekenen van
btw op de cursus en de begeleiding.
De investeringen in de transitie van de websites en de nieuwe module zijn dit jaar uitgevoerd. Zonder
deze kostenposten hopen wij het komende jaar kostendekkend af te sluiten.
Gaat Raoul Vertrouwd zijn stempel drukken op Rapucation?
Wij wensen Wietske succes bij haar nieuwe baan en danken haar voor het vele werk dat ze ook dit jaar
voor de Stichting Rapucation heeft verzet. Wij hopen ook dat zij in de toekomst nog veel voor
Rapucation kan betekenen.

