Informatie
Beste dansliefhebber,
Bedankt voor uw interesse in onze balletschool. Ons doel is om een mooie ballet ervaring mee te
geven aan onze leerlingen nu en daarnaast een levenslange waardering voor de danskunst in het
algemeen. Welke rol kan ballet dansen in je verdere leven gaan spelen? Laat je verrassen.
Naast het aanleren van de danstechniek is er ook veel ruimte voor het ontwikkelen van muzikaliteit en
creativiteit. Na iedere basisschoolvakantie kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden mits er plaats is.
Hieronder treft u de belangrijkste informatie aan. Voor specifiekere informatie kunt u telefonisch contact met
ons opnemen zodat wij u het beste advies kunnen geven. Wij stellen een persoonlijk contact zeer op prijs.
De proefmaand
Wil je komen dansen bij onze balletschool dan kun je beginnen met een proefmaand. Zo kan er rustig gekeken
kan worden of ballet echt iets voor je is. De laatste les van deze proefmaand mogen ouders een hele les
bijwonen en wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn op onze balletschool en kan je definitief inschrijven.
Kosten van de proefmaand (4 lessen) zijn €30,- / € 40,- dansjesklas
Deze graag gepast voldoen in een enveloppe voorzien van naam en telefoonnummer tijdens de eerst les.
Waarom een proefmaand?
Wij geloven niet in één enkele proefles, in één les krijgt je veel verschillende indrukken te verwerken en kun je
de stijl en sfeer niet echt goed beoordelen. Na vier weken daarentegen zal de leerling, ouder en de docent een
veel beter beeld hebben van de mogelijkheden binnen onze balletschool.
Na de proefmaand?
Aan het einde van deze proefmaand mag u de laatste les bijwonen en kunt u zich definitief inschrijven. De
eenmalige inschrijfkosten bedragen € 15,-. Na het inleveren van het inschrijfformulier ontvangt u een
aftekenkaart en verzoeken wij u het resterende termijnbedrag te voldoen. Wij dragen voorgeschreven
balletkleding in onze school, deze is verkrijgbaar via een speciaal bestelformulier.
Het overzicht van de roosters, voorwaarden, tarieven en gedragscode vindt u hieronder, de overige
voorwaarden en het kleding bestelformulier ontvangt u na de eerste les.
Roosters 2019-2020
Vestiging:
Oegstgeest:
Pieter de hooghlaan in gymzaal
‘Montessori school’
Voorschoten:
Industrieweg 4 in dansstudio
van sportschool ‘Your Life’
Voorschoten:
Industrieweg 4 in dansstudio
van sportschool ‘Your Life’
Oegstgeest:
Clusiushof 8 in dansstudio
‘Jenergy sport’

Dag
Maandagmiddag

Tijd
16.00
17.00

Les
o kleuter ballet v.a 3.5 jaar
o klassiek ballet v.a. 6 jaar

Dinsdag

16.00
17.00

o
o

klassiek Engelstalige v.a. 3.5 jaar
dansjes klas klassiek ballet 7-10 jaar

Woensdag

16.00
17.00

o
o

kleuter ballet v.a 3.5 jaar
klassiek ballet v.a. 6 jaar

Woensdag middag
Donderdagmiddag

13.00
15.45
17.00
18.15

ALLEEN SELECTIE KLASSEN
Leiderdorpse balletschool
Tollenearsingel 1a

Overige dagen:
Balletvooropleiding - Selectie
klassen zijn alleen in Leiderdorp.

o NEW DANCE MIX v.a 7 jaar.
o dansjes klas klassiek ballet 6-8 jaar
o dansjes klas klassiek ballet 8-11 jaar
o jazz/show ballet vanaf 9 jaar
Pre-selectie en selectieklassen
Rooster op aanvraag.

Losse blok lessen op overige dagen. Mail of bel ons met uw vraag of verzoek.
Dit betreft privé, volwassene, workshops of choreografie lessen. Deze lessen worden aangeboden in losse
lesblokken van een x aantal weken bij genoeg belangstelling gedurende het seizoen.

Voorwaarden
1. Betalingsvoorwaarden
• Termijnbetalingen kunnen uitsluitend contant op de school worden voldaan. U dient het lesgeld
in een enveloppe voorzien van de naam van uw kind en de desbetreffende termijn op de school af
te geven.
• Neem bij iedere betaling uw aftekenkaart mee. Zonder kaart geen betaling, het is uw betalingsbewijs.
• Jaarbetalingen kunnen per bank of contant plaatsvinden.
• Bij langdurige ziekte is het mogelijk om tijdelijke stopzetting van betaling aan te vragen.
• Van de betalingsvoorwaarden kan niet worden afgeweken voor eigen vakanties die buiten de
schoolvakanties vallen. Lesgelden worden niet terugbetaald.
Tarieven 60 minuten les = € 330,- per jaar
€ 120,- 1e termijn
sept./okt/nov/dec.
€ 105- 2e termijn
jan./feb./maart
€ 105- 3e termijn
april/mei/juni

vóór 20 september betalen, vervaldatum is 30 september.
vóór 20 januari betalen, vervaldatum is 31 januari.
vóór 20 april betalen, vervaldatum 30 april.

Tarieven 75 minuten les = € 410,,- per jaar (pre selectie en dansjesklas)
€160,- 1e termijn
sept./okt/nov/dec.
vóór 20 september betalen, vervaldatum is 30 september.
€125,- 2e termijn
jan./feb./maart
vóór 20 januari betalen, vervaldatum is 31 januari.
€125- 3e termijn
april/mei/juni
vóór 20 april betalen, vervaldatum 30 april.
Selectie klassen hebben een eigen voorwaarde met bijpassende tarieven deze ontvangt u op de balletschool.
Voor betaling ná de vervaldatum wordt € 5, - kosten in rekening gebracht.
2. Balletseizoen
Het balletseizoen start in september en eindigt de laatste week van juni. Er zijn géén lessen gedurende de
winter en zomerstop, basisschoolvakanties en op feest- en gedenkdagen. Data kunt u vinden op onze website
en op uw aftekenkaart.
3. Openbare lessen
Openbare lessen zullen twee keer per jaar plaatsvinden, wij informeren u tijdig via de nieuwsbrief. Verder is het
alleen mogelijk om op afspraak lessen bij te wonen i.v.m. de rust tijdens de lessen. Dit geldt niet voor eventuele
nieuwe leerlingen die kennis willen maken of familie uit het buitenland.
4. Opzeggingen
Opzeggingen zijn alleen per email mogelijk in: december, maart of juni. Voorafgaand aan de nieuwe termijn.
5. Kledingvoorschriften
• Wij dragen voorgeschreven balletkleding in onze school, verkrijgbaar via het speciale bestelformulier.
Van deze kledingvoorschriften kan niet worden afgeweken en is verplicht na de proefmaand.
• Balletkleding kan niet per email, telefoon of FaceBook worden besteld.
• Ervaring leert dat online aankopen van balletkleding vaak niet de juiste maten, kleuren en materialen
leveren. Daarom het advies dit via de balletschool aan te schaffen.
• Haardracht: Lange haren dienen te worden vast gestoken in een knotje of in een staart.
• Sieraden, buitenbeugels en brillen mogen tijdens de les niet worden gedragen tenzij op eigen
verantwoording.
6. Belangrijke tips.
• Kom op tijd en verzorgd naar de lessen.
• I.v.m. de veiligheid van de kinderen vragen wij u om uw kinderen binnen te brengen en binnen weer op te
halen om er zeker van te zijn dat er een docent aanwezig is.
• Stilte in de wachtruimte/kleedkamer gewenst, het is geen speelplaats. Gedraag je als gast.
• Gelieve thuis om te kleden i.v.m. kleine kleedruimtes en laat kostbaarheden thuis.
• Communicatie via e-mail: info@balletstudiogiselle.nl of 071-541 22 02- 0651932489 nood.

Gedragscode verwerking persoonsgegevens
Wat doen we?
De balletschool verwerkt de persoonsgegevens van de leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van de
balletschool dit in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens te doen.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De gegevens die u zelf heeft aangegeven op het inschrijfformulier en/of via onze website.
Waar gebruiken we het voor?
- activiteiten die gebruikelijk zijn voor de balletschool zoals: (voorstellingen/nieuwsbrieven/openbare lessen)
- het afhandelen van uw betaling.
- het verzenden van informatie aan leerlingen/ouders.
- U te kunnen bellen of WhatsApp’en indien dit nodig is.
- mogelijke accountantscontrole.
Wat betekent dit concreet?
Dat gegevens van leerlingen alleen intern worden gebruikt, uitzonderingen zijn:
Beeldmateriaal: Foto’s en filmmateriaal van lessen en voorstellingen gemaakt door de docenten van de
balletschool (of aangestelde professionals) mogen worden geplaatst op de website en sociale media van de
balletschool.
Tijdens de openbare lessen mogen ouders/verzorgers niet meer filmen of fotograferen. Aan het eind van de
openbare les wordt tijd gereserveerd om met toestemming van de aanwezigen een deel van de les te
fotografen of filmen. Mocht u een schattig filmpje van het dansende balletklasje van uw kind bv op Facebook
delen, dan vragen wij u nadrukkelijk om niemand te ‘taggen’. De naam van de docent of balletschool mag niet
worden genoemd. Op deze manier voldoen we aan alle regels.
Gedragscode: Op het inschrijfformulier van de school wordt u gevraagd het vakje aan te vinken met betrekking
tot deze Gedragscode. Wanneer u het vakje Gedragscode niet aanvinkt, betekent dit dat uw kind niet mee kan
doen aan de voorstellingen van de balletschool. Het geven van voorstellingen en presentaties is onlosmakelijk
verbonden met ballet (uitvoeringskunst). Ouders/verzorgers en leerlingen willen dit soort gelegenheden graag
vastleggen als herinnering. Het is dus wenselijk en gebruikelijk dat de balletschool professioneel beeldmateriaal
van de voorstellingen maakt.
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
De balletschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact
met ons op.
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens van de leerling op verzoek verwijderd uit het
bestand van de balletschool.
Opmerkingen:
Wij houden van persoonlijk contact. Mochten er nog bijzonderheden zijn m.b.t. u en/of uw kind(eren) laat het
ons dan hier weten of spreek ons aan
Wij wensen jullie een leerzame en plezierige tijd in onze balletschool.
Giselle Joosten & Else Habbé
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