Informatiebrochure
2014-2015
1 Schooljaar
Het schooljaar start op maandag 15 september 2014 en eindigt op vrijdag 21 juni 2015.
Net zoals vorig schooljaar stoppen we een weekje vroeger. Zo kan iedereen rustig op schoolreis, sportdag en naar de
afscheidsfeestjes.

2 Vakanties ‘De Nachtegaaltjes’
Herfstvakantie
27/10/2014 – 02/11/2014
Wapenstilstand
11/11/2014
Kerstvakantie
22/12/2014 – 04/01/2015
Krokusvakantie
16/02/2015 – 22/02/2015
Paasvakantie
06/04/2015 – 19/04/2015
Dag van de arbeid
01/05/2015
Hemelvaart
13/05/2015 – 15/05/2015 (opgepast, ook geen les op woensdag!)
Pinkstermaandag
25/05/2015
3 Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld is niet gewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar voor de leerlingen met een
lestijd van 20 minuten. Voor de leerlingen met 30 minuten gaat het iets omhoog, om het evenwicht te
herstellen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 485 euro per jaar voor leerlingen met 20 minuten individuele
les en 620 euro per jaar voor leerlingen met 30 minuten individuele les per week.
De betalingen gebeuren per trimester. Je bent echter ingeschreven voor het volledige schooljaar.
Stoppen tijdens het schooljaar kan, maar indien er niemand van de wachtlijst jouw plaats kan invullen,
ben je de overige betalingen nog steeds verschuldigd!
Er werd een nieuwe optie toegevoegd: enkel groepslessen. Deze optie dient enkel voor leerlingen die
in het verleden les gevolgd hebben bij De Nachtegaaltjes, maar die door omstandigheden geen
individuele lessen meer kunnen volgen. (hogere studies en dus niet meer in Haacht in de week,
tijdsgebrek, etc... maar die toch nog samen willen blijven fluiten) Van deze leerlingen wordt een hoge
mate van zelfstandigheid gevraagd aangezien zij ook nog steeds verwacht worden om het Suzuki
repertoire uit hun hoofd te spelen.

20 min. Ind. les +
2-wekelijkse
groepsles
30 min. Ind. les +
2-wekelijkse
groepsles
Enkel
2-wekelijkse
groepsles

Totaal

1ste trimester

2de trimester

3de trimester

485 euro

195 euro

145 euro

145 euro

620 euro

240 euro

190 euro

190 euro

180 euro

60 euro

60 euro

60 euro

4 Broer/zus korting
Wil je broer of zus ook graag fluit leren spelen? Breng ze dan gerust mee. Op het lesgeld voor het 2de
kind binnen het gezin krijg je 20% korting!

5 Tarieven verhuur
Instrument
Verzilverde kinderfluit (*)
Fluit met gebogen en rechte kop (*)
Standaard rechte dwarsfluit (**)
Enkel gebogen kopstuk (*)

Huurprijs per maand
10 euro
14 euro
12 euro
25 euro per 6 maanden

Waarborgsom
50 euro
90 euro
70 euro
20 euro

(*) Zolang de voorraad strekt.
(**) De standaard rechte fluiten die momenteel verhuurd worden kunnen nog gehuurd blijven worden.
Voor nieuwe leerlingen die groot genoeg zijn voor dit soort instrument verwijs ik vanaf nu door naar 't
Muziekateljeeke in Boortmeerbeek of Adams in Diest waar je terecht kan voor een huurkoop systeem.
Je kan eerst huren om te kijken of je het wel wil blijven doen en indien tevreden kan je het instrument
aankopen. Meer info bij beide bedrijven zelf.

6 Tweedehands instrumenten
Soms zijn er ook 2dehands instrumenten beschikbaar. Dit zijn ex-huurfluiten die nog een volledig
onderhoud gehad hebben en dus volledig in orde zijn. Ze zijn meestal ongeveer 3 jaar oud.
Huidige aanbod:
- Kinderfluit Roy Benson, 3j oud: 100 euro
- Just Flutes 201 met 2 kopstukken (recht en gebogen), 2,5j oud: 225 euro
- Rechte fluit Pearl, gesloten kleppen, 4j oud: 300 euro
- Rechte fluit Yamaha 211, gesloten kleppen, 4j oud: 300 euro

7 Huishoudelijk reglement
Het volledige huishoudelijke reglement is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar. De meeste discussies
komen er omtrent afwezigheden. Kort samengevat zijn dit de afspraken:
- indien de leerling niet kan komen, kan hij/zij zelf proberen om de les te wisselen met iemand anders.
Indien dit niet lukt, verlies je helaas een les.
- juf Dorien houdt een Doodle bij met vrije lesmomenten van leerlingen die niet kunnen komen. Hier
kan je ook altijd even in kijken om te zien of er iets tussen zit dat past of niet.
- Ook juf Dorien kan ziek worden. Indien ik onverwachts ziek wordt en de ziekte duurt niet langer dan
2 weken, dan vervallen deze lessen gewoon. Iedereen kan eens ziek worden. Houdt de ziekte langer
aan, dan volgen er ofwel inhaallessen, ofwel financiële compensaties voor de gemiste lessen.
- Voor voorziene afwezigheden van juf Dorien wordt er altijd een inhaalles voorzien in samenspraak
met de leerling en de ouders, zodat dit voor iedereen past.
Boeken / CD's / kopies:
- wanneer we aan een nieuw boek beginnen heb je steeds de keuze: boek aankopen of kopies.
- boeken of kopies worden steeds cash betaald in de les
- Boeken: gewoon aankoopprijs van in de winkel
- Kopies boek: 2,5 euro
- Kopie CD met hoesje: 3 euro

Lessenrooster 2014-2015
Groepslessen
(GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht)
Vergaderzaal 5, Zomereik (2de verdiep)

Zaterdag om de 2 weken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6

09u00-09u30:
09u30-09u50:
09u50-10u10:
10u10-10u30:
10u30-11u10:
11u10-11u40:

pre twinkel (mieke tot en met roeibootje)
boek 1 (tot en met spookkasteel)
samenspel starters noten lezen (paarse boek)
boek 1 (vanaf Menuetten) tot boek 2 (tot Allegretto)
samenspel gevorderden (vanaf groene boek)
boek 2 (vanaf Gavotte) en hoger

Verplichte blokjes
Elena W:
Barbara:
Doortje:
Margot:
Emma D:
Sien:
Emma VM:
Riet:
Manon VS:

Blok 1
Blok 1
Blok 2 + 3
Blok 2 + 3
Blok 3 + 4
Blok 4 + 5
Blok 5 + 6
Blok 5 + 6
Blok 5 + 6

Ysaline:
Lore:
Elena VDV:
Félicia:
Tine:
Lies:
Silke:
Hanne M:
Hanne VS:

Blok 1
Blok 1 + 2
Blok 2 + 3
Blok 2 + 3
Blok 3 + 4
Blok 4 + 5
Blok 5 + 6
Blok 5 + 6
Blok 5 + 6

Jara:
Ann-Sofie:
Fleur:
Lotte M:
Julie:
Lotte G:
Eveline:
Aline:

Blok 1
Blok 2 + 3
Blok 2 + 3
Blok 3 + 4
Blok 3 + 4
Blok 5 + 6
Blok 5 + 6
Blok 5 + 6

Deze nieuwe indeling houdt een verandering van het concept in. We hebben dan niet meer voor
iedereen een duidelijk begin en einduur. Je komt er eerder bij wanneer het voor jou nuttig is en
vertrekt als het te moeilijk wordt. Een extra blokje volgen mag altijd (gratis) indien je dat zelf wil, maar
is helemaal niet verplicht. Bijvoorbeeld: je kind is net naar boek 2 gegaan en komt daardoor in het
blokje van boek 2 te zitten. Ze vindt groepslessen leuk en kan best nog wel wat herhaling gebruiken
voor de stukken van boek 1 of voor het noten lezen, dan mag ze ook naar die blokjes komen (zonder
meerprijs). De groepslessen zullen hierdoor meer doorlopen. Als je binnen komt, neem je gewoon je
fluit en doe je mee. Ik ga niet iedere 20 minuten stoppen en herbeginnen.
De nieuwe beginners volgen in het begin dus alleen het 1ste blokje groepslessen (ipv 2 blokjes zoals de
anderen). Zolang zij maar één blokje mee doen, wordt er per trimester een korting van 30 euro
voorzien aangezien hun groepsles ook korter is. Van zodra ze er klaar voor zijn, sluiten ze ook aan bij
het 2de blokje, vanaf dan vervalt de korting natuurlijk ook. Ze hebben dan de basis al vast en zijn ook
gewoon aan het concept ‘groepsles’ en kunnen het aan om wat meer kinderen om zich heen te
hebben. De bedoeling is dat alle andere kinderen minstens 2 blokjes mee doen.

De hele jonge kinderen die naar het groene boek gaan en voor het eerst bij het samenspel voor
gevorderden terecht komen, zullen hier een meter toegewezen krijgen. Iemand bij wie je altijd terecht
kan als je iets niet begrijpt of niet kan lezen, of als je gewoon niet meer weet waar we zitten. Ik reken
hier echt op de 'groten' om zich ook een klein beetje over de anderen te ontfermen. Je zal zien dat dat
nog best leuk kan zijn om iemand iets bij te leren.
Natuurlijk evolueren kinderen ook gedurende het schooljaar. Juf Dorien kan op ieder ogenblik
beslissen om iemand van groep te veranderen indien nodig. De kinderen moeten de stukken
zelfstandig en uit hun hoofd kunnen spelen vooraleer ze verder kunnen naar de volgende groep.
Broertjes en zusjes zijn van harte welkom in de groepsles. Ik probeer altijd een tafel met wat stoelen
te voorzien zodat ze zich rustig kunnen bezig houden. Probeer rustig speelgoed te voorzien (kleurtjes
of puzzels), liever geen vliegtuigen of luidruchtige spelletjes in de les.

Overzicht data groepslessen
27/09/2014
11/10/2014
25/10/2014
08/11/2014
22/11/2014
29/11/2014
20/12/2014
10/01/2015
24/01/2015
07/02/2015
07/03/2015
14/03/2015
28/03/2015
04/04/2015
25/04/2015
09/05/2015: generale repetitie
23/05/2015
20/06/2015

Andere data om te noteren
09/11/2014
MEGA Fluitorkest (500 fluitisten) in Utrecht (NL)
http://www.neflac.nl/761-lustrum.html
We zijn al met 18 deelnemers momenteel!!!
01/03/2015
Provinciale wedstrijd Solisten en Kleine Ensembles Vlamo – Leuven (B)
25+26/04/2015
Nationale finale wedstrijd Vlamo – Leuven (B)
10/05/2014
Jaarlijks zomerconcert De Nachtegaaltjes – Haacht (B)
TBD
Jaarlijkse Suzuki diploma workshop – ? (NL)
Indien je wil deelnemen aan de wedstrijd, gelieve dit dan tegen 31/10 te laten weten, zodat ik een stuk
kan zoeken en de inschrijving kan doen. Het is ook mogelijk om deel te nemen met een stuk dat je al

kent uit het Suzuki repertoire. Voor alle duidelijkheid: dit is echt volledig vrijblijvend!!! Niemand moet
gaan van mij.
Je kan kiezen om alleen deel te nemen als soliste, of als klein ensemble. Je kiest zelf met hoeveel je
speelt en we zoeken een stuk daarbij. Stemmen mogen niet verdubbelt worden, en ik mag niet
dirigeren.
Aangezien er de laatste edities van de Vlamo wedstrijd vooral gekeken wordt naar wat de kinderen
nog niet kunnen ipv wat ze wel kunnen, zou ik willen vragen om je kind hier enkel voor op te geven als
het er klaar voor is en het zelf ook ziet zitten. Het kind moet met kritiek om kunnen en mag zeker niet
als doel hebben om te winnen. Die kans is nu eenmaal erg klein. Om die reden heb ik besloten enkel
nog leerlingen die boek 1 af hebben naar de wedstrijd te laten gaan. Dan ligt de basis tenminste al
stevig en kan de jury daar tenminste niet over zagen.

Er komt ook zeker terug een diploma workshop in Nederland, maar die datum moet nog vastgelegd
worden.

Zondag 10 mei 2014 had ruimschoots de meeste voorkeurstemmen, dus we houden deze voormiddag
voor het concert.

