Van de voorzitter Gert Plomp
Mijn hobby is luisteren naar muziek. Vooral muziek uit de renaissance en de barok, omstreeks de
periode van 1500 – 1750, hebben mijn interesse. In die tijd blonken de Nederlanden uit in de muziek.
Ik heb heel wat cd’s met muziek uit die tijd. Een jaar of tien geleden werd ik gevraagd of ik andere
mensen ook wilde leren genieten van de muziek uit die tijd. Daarom geef ik vanaf dat moment jaarlijks
een aantal lezingen over oude muziek. Ik doe dat in de plaatselijke dorpskerk. Een dorpsgenoot die
vroeger audioapparatuur verkocht, zet er een mooie geluidsinstallatie neer. Het geluid klinkt er goed.
Je waant je alsof je bij een live uitvoering bent.
De uitdaging bij muziek luisteren is om zoveel mogelijk instrumenten of stemmen te onderscheiden en
het toch als geheel te blijven horen. In feite gebeurt dat ook in ons dagelijks werk. Ieder speelt zijn of
haar partij. De uitdaging is om het geheel te overzien.
Er zijn allerlei systemen die ervoor zorgen om de muziek zo goed mogelijk tot zijn recht te laten
komen. Op het gebied van onderwijs zorgt de LVO ervoor dat leden op de hoogte blijven van de
belangrijkste ontwikkelingen. Een van die middelen hiervoor is deze nieuwsbrief. Ik wens u veel
leesplezier.

Advertentie
Het bestuur van LVO bestaat uit een enthousiast team met beleidsmedewerkers uit grote, middelgrote
en kleine gemeenten en van onderwijsadviesbureaus. Zij werken aan een aantrekkelijk aanbod voor
de leden van LVO. De LVO kan versterking gebruiken. Wij bieden:
-

De kans om (meer) bestuurservaring op te doen;
Kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en aanpalende
beleidsterreinen.
Uitbreiding van het (persoonlijk) netwerk door contacten met beleidsmakers bij gemeenten,
onderwijsadviesbureaus, ministeries en bij andere branche- of netwerkorganisaties.

Wij verwachten dat bestuursleden minimaal 8 uur per maand beschikbaar zijn voor het bestuurswerk.
Minimaal twee jaar werkervaring op het gebied van onderwijsbeleid of –huisvesting is een pré.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gert Plomp (voorzitter). Telefoon 0512 386 356 of
e-mail: gert.plomp@opsterland.nl

