Informatiebrochure
2019-2020
Vooraf
Het uurrooster wordt vastgelegd in samenspraak met alle ouders, zodat het voor iedereen te
combineren blijft met andere hobby’s. De lessen gaan door op vrijdag tussen 15u en 19u30. De lessen
worden aaneensluitend ingepland. Moet je uitzonderlijk ergens naartoe? Dan proberen we altijd
onderling te schuiven.
Iedereen heeft recht op één gratis proefles. De proeflessen gaan door op vrijdag 6 en vrijdag 13
september 2019. Vanzelfsprekend na afspraak. Deze proefles geeft zowel het kind, de ouders als de
leerkracht, de mogelijkheid om mekaar te leren kennen, kennis te maken met de instrumenten en ook
met de manier van les geven. Het deelnemen aan een proefles brengt geen verdere verplichtingen met
zich mee.

1 Schooljaar
Het schooljaar start op vrijdag 20 september 2019 en eindigt op vrijdag 19 juni 2020.
Net zoals vorig schooljaar stoppen we een weekje vroeger. Zo kan iedereen rustig op schoolreis, sportdag en naar de
afscheidsfeestjes.

2 Vakanties en vrije dagen ‘De Nachtegaaltjes’
Surfklassen juf Dorien
18/10/2019
Herfstvakantie
28/10/2019 – 03/11/2019
Kerstvakantie
23/12/2019 – 05/01/2020
Facultatieve dag
07/02/2020
Krokusvakantie
24/02/2020 – 01/03/2020
Paasvakantie
06/04/2020 – 19/04/2020
Dag van de arbeid
01/05/2020
Hemelvaart (brug)
22/05/2020

3 Inschrijvingsgeld
Je schrijft niet langer meer in voor een volledig schooljaar. Je koopt een 10-lessen kaart en kan in
principe na iedere kaart beslissen of je blijft komen of niet. Kan je niet komen en verwittig je minstens
24 uur op voorhand? Dan hoef je die les niet te betalen.
Iedere leerling kan éénmalig een kennismakingscursus volgen. Bij deze cursus is de huur van een
kunststof dwarsfluit inbegrepen. Zo kan de leerling kennismaken met het instrument en ook leren hoe
je met een instrument moet omgaan. Ook ouders krijgen de kans om te zien of zoon- of dochterlief
deze nieuwe hobby zal volhouden. Indien je na de kennismakingscursus de lessen wil blijven volgen,
dan stap je over op een ‘echt’ instrument en kies je uit lessen van 20 of 30 minuten, afhankelijk van de
leeftijd van je kind.

10-lessen kaart
10 individuele lessen 30 minuten
10 individuele lessen 20 minuten
Kennismakingscursus 4j tem 8j, lessen van 20
minuten incl. huur Nuvo TooT 2.0 fluit (tot
Kerstvakantie)
Kennismakingscursus vanaf 9j, lessen van 30
minuten incl. huur Nuvo jFlute fluit (tot
Kerstvakantie)

Prijs
200 euro
135 euro
150 euro

225 euro

4 Afwezigheden
Kan je niet komen door ziekte, examens of omdat je op vakantie gaat? Indien de les minimum 24 uur
op voorhand geannuleerd wordt, dient deze niet betaald te worden. Bij annulatie de dag zelf zal de les
alsnog aangerekend worden op de 10-lessen kaart.
Indien de les niet kan doorgaan door ziekte of afwezigheid van de leerkracht, wordt deze niet
aangerekend op de 10-lessen kaart.
Is vrijdag een feestdag? Dan moet je je les niet betalen.

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.

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.
Momenteel zijn er geen tweedehands instrumenten beschikbaar.

7 Huishoudelijk reglement
Het volledige huishoudelijke reglement is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.
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

8 Data om te noteren
15/03/2020
Provinciale solistenwedstrijd Vlamo Leuven (inschrijven voor 1 november 2019)

Inschrijvingsformulier
2019-2020
Persoonlijke gegevens
Naam ouder:
…………………………………………………………………..……………………………………………………
Naam leerling:
……………………………………………………………………………………………………………………..…
Adres:
…………………………………………………….....……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………………………………………..
GSM-nr leerling:
………………………………………………………………………………………………………………………..
GSM-nr ouder:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres ouder:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres leerling:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Ik schrijf mijn zoon/dochter hierbij in voor dwarsfluitlessen bij De Nachtegaaltjes voor schooljaar 20192020. Ik koop een 10-lessen kaart (of kennismakingscursus) aan en kan na iedere kaart zelf beslissen
of ik de lessen verder zet of niet. Bij aankoop van een nieuwe 10-lessen kaart, ontvang ik een nieuwe
factuur. Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement en de informatiebrochure.
Ik opteer voor een individuele les op vrijdag van
□
20 minuten
□
30 minuten
□
Kennismakingscursus 4j – 8j, incl. huur Nuvo TooT 2.0
□
Kennismakingscursus vanaf 9j, incl. huur Nuvo jFlute
Ik verplicht me ertoe de 10-lessen kaart of kennismakingscursus te betalen via overschrijving na
ontvangst van de factuur. Bij aankoop van een nieuwe kaart ontvangt u een nieuwe factuur.
□
□
□

Datum

We beschikken over een eigen instrument / Instrument inbegrepen in kennismakingscursus
Ik blijf graag het instrument huren dat ik vorig jaar huurde
Ik wens een instrument te huren (tarieven zie informatiebrochure, zolang de voorraad strekt)
□
kinderfluit
□
gewone fluit met recht en gebogen kopstuk
□
enkel gebogen kopstuk

Naam en handtekening ouder

