Informatiefolder voor leerlingen en ouders 2021/2022
Inleiding
Voor je ligt de informatiefolder over De Balletschool te Arnhem. In deze folder worden
de belangrijkste zaken voor het komende jaar vermeld zoals vakanties, tarieven,
reductiebeleid, algemene- en betalingsvoorwaarden, kledingadvies en
schoenvoorschriften.
We hopen dat je jezelf snel thuis voelt bij De Balletschool. Een school waarin plezier,
kwaliteit en passie hand in hand gaan. Wij willen samen met onze leden hier met veel
enthousiasme, inzet en gedrevenheid invulling aan geven.
Augustus 2021

Melissa van den Berg
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Vakanties en vrije dagen
De Balletschool start dit seizoen op maandag 6 september 2021. We volgen zo veel
mogelijk de schoolvakanties uit het basis- en middelbaaronderwijs voor regio Zuid.
Vakanties en vrije dagen
Data
25-10-2021 t/m 31-10-2021
05-12-2020
23-12-2021 t/m 09-01-2022
28-02-2022 t/m 06-03-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-05-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022
06-06-2022
11-07-2022

Vakantie/vrije dagen
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Goede vrijdag/Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Start Zomervakantie

Dit vakantierooster kan nog gewijzigd worden.
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Tarieven
Het cursusjaar 2021-2022 loopt van maandag 6 september 2021 t/m 11 juli 2022 (zie
vakantierooster) en omvat 36 lesweken.
De Balletschool hanteert een speciaal reductiebeleid.
• Als je je inschrijft voor meer dan één les, dan ontvang je een korting van 25% op
de tweede les.
• Leerlingen t/m 12 jaar krijgen een korting van 50% op de tweede en volgende
lessen.
• Als er meerdere leden van een gezin zich inschrijven als lid, krijgt ieder familielid
een korting op het lesgeld van 5%.
Contributie tot 21 jaar per seizoen
Les type
Prijs per seizoen (36 lessen)
45 minuten
€ 250
60 minuten
€ 290
75 minuten
€ 330
90 minuten
€ 365
Spitzenles
€ 120

Prijs per maand (10 termijnen)
€ 25
€ 29
€ 33
€ 36,50
€ 12

Contributie vanaf 21 jaar (inclusief 21% BTW) per seizoen
Les type
Prijs per seizoen (36 lessen)
Prijs per maand (10 termijnen)
60 minuten*
€ 316,10
€ 31,61
60 minuten
€ 350,90
€ 35,09
75 minuten
€ 399,30
€ 39,93
90 minuten
€ 441,70
€ 44,17
Spitzenles
€ 145
€ 14,50
* Dansconditie lessen vallen onder het lagere, sportles tarief van 9% BTW.
Bankrekeningnummer
Het rekeningnummer van De Balletschool is NL33 INGB 0006 5234 52.
Inschrijfgeld / administratiekosten
• Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 15 Euro per leerling (een uitgeschreven
leerling die opnieuw start, dient opnieuw inschrijfgeld te betalen).
• Bij niet tijdige betaling zijn administratiekosten voor rekening van de klant.
Inschrijving
Bij inschrijving ga je een abonnement aan voor bepaalde tijd, dat wil zeggen tot het
einde van het lopende seizoen. Het huidige seizoen loopt van maandag 6 september t/m
11 juli 2022 (zie vakantierooster). Aan het einde van het seizoen worden niet-opgezegde
cursussen stilzwijgend verlengd voor het nieuwe seizoen. Bij stilzwijgende verlenging
wordt je abonnement omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.
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Beëindiging abonnement
Beëindiging van de lessen kan alleen schriftelijk of per e-mail. Je kunt NIET opzeggen
bij de docent. Wij hanteren de wettelijke opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Je kunt je schriftelijke opzegging sturen naar:
De Balletschool Groene Weide 30 6833 BD Arnhem of
per e-mail naar info@de-balletschool.nl
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Betalingsvoorwaarden
De algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn bij inschrijving op alle
leerlingen van toepassing.
Contributie
Aan het begin van het seizoen ontvang je de (eerste) factuur.
Het lesgeld:
• Kun je overmaken op de rekeningnummer NL33 INGB 0006 5234 52 t.n.v.
de Balletschool te Arnhem (o.v.v. voor- en achternaam leerling en
factuurnummer)
o Wanneer je het lesgeld in 1 keer betaalt dan dien je het voor eind
september 2021 over te maken.
o Wanneer je in 2 termijnen betaalt dan dien je de eerste helft voor eind
september 2021 en de tweede helft voor 15 februari 2022 over te maken.
• Kan per maand betaald worden per automatisch incasso. De machtiging hiervoor
vind je bij het inschrijfformulier.
o De afschrijving vindt maandelijks plaats vanaf september 2021 t/m juni
2022.
GelrePas / Jeugdcultuurfonds
De Balletschool werkt samen met:
GerlePas. Je kunt het tegoed van de Gelrepas besteden bij de Balletschool. Het tegoed
wordt met het te betalen lesgeld berekend. Vul bij de inschrijving het pasnummer in en
lever een kopie van de voor- én achterkant van de Gelrepas in.
Meer informatie over de Gelrepas:
https://www.gelrepas.nl/info-contact/over-de-gelrepas
Het jeugdcultuurfonds Arnhem is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een cultuur-educatieve
instelling. Gezinnen die geen recht hebben op de GelrePas, omdat ze buiten de 120%
norm vallen maar waarvan het besteedbaar inkomen te beperkt is, kunnen een aanvraag
indienen via een intermediair.
Meer informatie en voorwaarden over het jeugdcultuurfonds:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/arnhem-cultuur/
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Algemene voorwaarden
Aansprakelijkheid
De Balletschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig lichamelijk letsel,
schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de les, repetities of
voorstellingen. We adviseren alle leerlingen om waardevolle spullen thuis te laten.
Algemene huisregels
Voor een goed verloop van de lessen heeft De Balletschool een aantal huisregels
ingesteld.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen mogen vanaf 15 minuten voor het begin van de les aanwezig zijn in de
kleedkamer. Het is fijn als iedereen op tijd in de balletzaal is, dan kunnen we op
tijd beginnen.
Het is niet toegestaan om de balletzaal met buitenschoenen te betreden.
Geen sieraden en horloges om tijdens de les.
Geen kauwgom of snoep tijdens de les.
Geen eten in de balletzaal.
Mobiele telefoons op stilstand in de tas of op de tafel, tenzij anders afgesproken
met de docent.
Afwezigheid vooraf melden via de mail (info@de-balletschool.nl) of via de
telefoon/SMS (06-10920783).
Het dragen van dans/balletkleding is tijdens de lessen verplicht. Op deze manier
is de houding en techniek van leerlingen goed zichtbaar en kunnen leerlingen
optimaal begeleid worden.
Lange haren dienen in een staart of knot gedragen te worden.
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Kledingadvies en schoenvoorschriften
Bij de Balletschool geldt een kleding- en schoenadvies voor de reguliere lessen.
Dans

Schoenen

Foto

Kleuterballet

Roze balletschoenen

Kinderballet

(Roze) balletschoenen

Zie foto bij kleuterdans

Modern jazz

Zwarte balletschoenen

Zie foto bij kleuterdans

Roze splitzool balletschoenen
Klassiek ballet

Jazz/streetdance/
dansconditie

Mannen: witte of zwarte splitzool
balletschoenen

Zwarte jazzschoenen of sneakers
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Modern

Footundies, blote voeten of
sokken

Kledingadvies
Kleuter- & kinderballet: roze balletpak met of zonder rokje en roze maillot met voet.
Modern jazz: zwart balletpak met lange zwarte broek.
Klassiek ballet: zwart balletpakje zonder mouw en roze maillot met voet.
Jazz: zwart balletpakje zonder mouw en zwarte jazzbroek.
Modern: zwart pakje zonder mouw, kort zwart broekje en zwarte panty zonder voet of
zwarte legging en effen shirt.
Jongens/mannen: zwarte legging met t-shirt en balletschoenen of sokken.
Streetjazz: zwart balletpak met lange zwarte jazzbroek of zwarte legging en effen shirt.
Dansconditie: shirt en jazzbroek.
Voor de selectielessen geld een speciaal kledingvoorschrift van lange zwarte broek of
panty zonder voeten met kort zwart broekje met een zwart shirt of zwart balletpak
zonder mouwen.
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Lessen en roosters
De Balletschool zal structurele wijzingen met betrekking tot het rooster minimaal 2
weken van tevoren aankondigen. Eenmaal ingedeeld in een groep mag je niet op eigen
initiatief naar een andere tijd of les overstappen. Een wijziging of overstap wordt altijd
in overleg met de docent gedaan.
Uitval lessen
Indien een les niet door kan gaan, probeert De Balletschool te allen tijde vervanging te
regelen in de vorm van een andere docent of een vervangende les. Restitutie van het
lesgeld zal plaatsvinden vanaf de 4de vervallen les.
Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.
Indien je in bijzondere gevallen de les (tijdelijk) niet meer kunt volgen, kun je contact
met ons opnemen via info@de-balletschool.nl of per telefoon 06-10 92 07 83 om te
bespreken of tijdelijk stopzetten van betaling mogelijk is.
Bij een bijzonder geval kun je denken aan een gebroken been of een langdurige ziekte.
Overmacht
In het uitzonderlijke geval dat de Balletschool haar lessen niet kan voortzetten door
sluiting van onze leslocaties of in opdracht van de overheid in verband met pandemieën,
epidemieën en quarantaines, worden gedurende 1 maand de maandelijkse incasso’s
doorgezet. Daarna wordt gekeken naar de situatie en worden de mogelijkheden tot
eventuele compensatie gecommuniceerd aan de leden die per automatisch incasso
betalen. Aan het eind van het seizoen gekeken naar een passende oplossing voor
bankbetalingen in 1 of 2 termijnen.
Proefles
Geheel vrijblijvend kun je een gratis proefles volgen. Voor het volgen van een proefles
maak je een afspraak via een proeflesformulier op de website of per e-mail via info@deballetschool.nl
Als je na de proefles twijfelt dan bestaat de mogelijkheid om een proefmaand te volgen.
Dit is nog voordat je je inschrijft bij De Balletschool. Je betaalt hiervoor de normale
maandkosten (1/10 deel van het lesgeld voor een heel seizoen). Dit bedrag dien je
contant te voldoen bij de docent voor aanvang van de eerste les van de proefmaand.
Foto en film
Het is mogelijk dat tijdens de lessen, presentaties of voorstellingen foto’s en films
worden gemaakt van de leerlingen. Wij vragen voordat een foto of film wordt gebruikt
op onze website of sociale media om toestemming van de ouders van de leerlingen die
herkenbaar op het beeldmateriaal te zien zijn.
Foto’s waar de leerlingen niet herkenbaar opstaan kunnen worden gebruikt zonder dat
wij hiervoor vooraf toestemming vragen. Heb jij, je dochter of zoon bezwaar tegen het
gebruik van (onherkenbaar) beeldmateriaal dan vraag ik je dit schriftelijk kenbaar te
maken via info@de-balletschool.nl
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Contact en postadres
De Balletschool
Groene Weide 30
6833 BD Arnhem
Leslocatie Rijkerswoerd
Sportcentrum Rijkerswoerd
De Pas 44
6836 BK Arnhem
Overige gegevens
Bank: NL33 INGB 0006 5234 52
KvK nummer: 61157112
Website en nieuwsbrief
Voor meer informatie en actueel nieuws kun je terecht op onze website
www.de-balletschool.nl
Je kunt als lid aangeven of je per e-mail onze nieuwsbrief wilt ontvangen om je op de
hoogte te houden van alle actuele zaken.
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties dan horen wij dat graag. Je kunt je reactie
sturen naar info@de-balletschool.nl
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