
 
 
 
 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Dit seizoen gaan jullie op voor het muziekexamen. In deze brief willen we jullie graag vertellen 
hoe dat allemaal in z’n werk gaat. De muziekexamens van Médèz worden afgenomen door 
John Groeneveld. John is een onafhankelijke examinator die landelijk erkende diploma 
uitgeeft. De examens (zowel praktijk als theorie) vinden plaats in Den Durpsherd in Berlicum. 
 
Theorie & Praktijk 
Het examen bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Je moet eerst je theorie-examen 
hebben gehaald voor dat je op praktijkexamen kunt gaan. Je kunt er (in overleg met de 
docent) ook voor kiezen om dit seizoen het theorie-examen te doen en volgend seizoen het 
praktijkexamen. De stukken die je speelt tijdens het praktijkexamen bereid je samen met je 
docent voor tijdens de wekelijkse lessen. Voor de theorie worden 6 lessen van 60 minuten 
gegeven door John Groeneveld (j.groeneveld@fontys.nl). Mocht je een keer verhinderd zijn, 
stuur hem dan even een bericht.  
 
Data theorielessen 
De theorielessen worden gegeven in zaal 6 van Den Durpsherd, Kerkwijk 61 in Berlicum op de 
volgende dagen:   
 
Les 1 do. 10 maart 
Les 2 do. 17 maart 
Les 3 do. 24 maart  
Les 4 do. 31 maart  
Les 5 do. 7 april 
Les 6 do. 21 april 
Les 7 do. 12 mei 
Les 8 do. 19 mei (proefexamen) 
Les 9 do. 16 juni  
Les 10 do. 23 juni examen 
 
Tijdstippen theorielessen- en examen: 
A-examens 16:40u-17:30u  
B-examens 17:40u-18:30u  
C-examens 18:40u-19:30u  
 
Data praktijkexamen 
Je eigen docent neemt het praktijkexamen af in het bijzijn van een externe beoordelaar. 
De praktijkexamens vinden plaats op zaterdag 25 juni 2022 in de muziekzaal van Den 
Durpsherd in Berlicum. Het tijdstip van het praktijkexamen krijg je ruim van tevoren te horen. 
 
 



Lesmateriaal 
Leerlingen dienen zelf het lesboek aan te schaffen. Het gaat om het Algemene Muziektheorie 
Examen A, B, C, of D. (Theoriewerkboek voor de HaFaBra Sector) (Boek met Cd) van Henk 
Maas / Jan van den Eijnden. Het boek is te bestellen via www.bol.com. Zorg dat je het boek 
snel bestelt en bij je hebt tijdens je eerste les. Neem ook een schrift en potlood mee voor het 
maken van aantekeningen.  
 
Inschrijven 
Via onze website kun je je inschrijven voor het examen.  
zie: http://www.medez.nl/inschrijven/examens/ . Op deze site staat ook een overzicht van de 
kosten van het examen en de theorielessen.  
 
Tot slot: we wensen jullie heel veel plezier en succes bij de voorbereidingen op het examen! 
Heb je nog vragen? Vraag het je docent of stuur me een mail. 
 
Groetjes, 
Bart Coolen 
Coördinator Médèz 
www.medez.nl 
info@medez.nl 
 
 


