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1 Stand van zaken
Wietske Tijssen heeft een vaste aanstelling voor één dag per week bij Rapucation. Zij
heeft haar lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en heeft een vaste aanstelling op
een basisschool voor vier dagen per week. Johan 't Hart heeft dit jaar full time gewerkt
voor de stichting. Corona heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten van Rapucation sterk
zijn teruggelopen.
2 Werkzaamheden Rapucation
www.rapucation.eu
De site van Rapucation is onder handen genomen door Anne Jellema (SEO search
engine optimalisation)
Het motto van Rapucation heeft een kleine wijziging ondergaan. Het woord ‘veilig’ is
uit het motto verdwenen. De reden hiervan is dat je met het woordje veilig indirect
angst suggereert.
In het onderwijs willen wij een vriendelijke en duidelijke leeromgeving creëren, zodat
talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie hij is.
Dit ideaal gaven wij in 2020 als volgt vorm:
Vriendelijk orde houden
www.vriendelijkordehouden.nl
De site van VOH is onder handen genomen door Anne Jellema (SEO search engine
optimalisation).
De betalingen verlopen soepel met via de online winkel.
Twee nieuwe coaches hebben lesgegeven:
1. Michel Couzijn heeft in Het Oosterlicht College in januari 2020 een cursus
verzorgd aan 6 docenten.
2. Wietske Tijssen heeft in de kerkstraat in Amsterdam twee keer de cursus
gegeven.
Dit jaar hebben door corona slechts 24 docenten de cursus gevolgd (In 2019 waren dat
34 docenten). Dit jaar is hard gewerkt aan het voorbereiden van een cursusboek (zie
toekomst)

Kizzo Band
www.kizzoband.nl
De site van de Kizzo Band is bewerkt door Anne Jellema (SEO search engine
optimalisation)
Sinds november 2019 liep een student van de HkU stage bij Rapucation. Deze
samenwerking heeft in februari 2020 geleid tot twee concerten op de basisschool de
ASVO.
Verder gaf de Kizzo Band in augustus en november 2020 twee concerten in de galerie
AdK.
Dit jaar is gewerkt aan de praktische uitwerking van 4 Moods met eigen
programmering door Johan ’t Hart bij Scratch. Hij kreeg hierbij hulp van Joek van
Montfort. Inmiddels is ook het MoodsCarpet in gebruik dat samenwerkt met het
Scratch. Dit maakt het ook voor kinderen mogelijk muziek op een directe manier te
beïnvloeden.
De samenwerking met Evert Bisschop Boele is vruchtbaar, en heeft geleid tot een
aantal artikelen die te lezen zijn op de site van de Kizzo band en tot workshops op het
conservatorium in Groningen en tot een activiteit op een congres van het LKCA.
Johan ’t Hart verzorgde op het Prins Claus Conservatorium in Groningen voor alle
studenten van de opleiding Docent Muziek twee workshops met als thema
improvisatie.
Davey Raabe heeft voor de site van de Kizzo Band een aantal instructievideo’s
gemaakt.
Wij maken samen muziek
www.wijmakensamenmuziek.nl
Deze website is dit jaar gestopt omdat de enige school die de site gebruikte is
gefuseerd. Waardevolle elementen zijn opgenomen in de site van de Kizzo Band.
3 Nieuwe invalshoeken 2020 Omdat alle activiteiten stilvielen is er veel aandacht
besteed aan Search Engine Optimalisation bij de drie websites.
Veel tijd is besteed aan het redigeren van het cursusboek van VOH. Wat betreft
‘Moods’ is er veel tijd besteed aan het programmeren in Scratch, is het MoodsCarpet
gemaakt en gaf Wietske de voorzet gaf voor nieuwe vormgeving met dieren en Els ter
Horst deze dieren heeft getekend. De hoop is dat deze investeringen zich uitbetalen als
we na Corona weer bewegingsvrijheid krijgen.

4 Toekomst (2021)
• In februari 2021 verwachten wij de eerste exemplaren van het cursusboek dat
ook los is te bestellen met dank aan Wietske en Els ter Horst.
• De homepage van VOH gaat er in 2021 commerciëler uitzien.
• Er komt een hoofdstuk bij VOH speciaal over online lesgeven. Inventariseren
wat de nieuwe online-problemen zijn.
• Erkenning als culturele ANBI en een aanvraag voor een Cedeo-erkenning (als
de cursus weer gaat lopen).
• Discount van 50 euro voor mensen die de cursus volgen op aanraden van
iemand die de cursus eerder volgde.
• MoodsCarpet buiten gebruiken i.v.m Corona, als promotie van de Kizzo Band.
• MoodsCarpet aansturen met techniek van Xbox – virtual reality.
• Bezorging cursusboek op de fiets, foto maken met degene die het ontvangt.
• Wij danken Wietske voor het vele werk dat ze ook dit jaar voor de Stichting
Rapucation heeft verzet.

