VOORWAARDEN DEELNAME
JEUGDTHEATERSCHOOL ABCOUDE
Plaats
De lessen vinden plaats in de kleine zaal, op de eerste etage van het Piet Mondriaangebouw aan de
Broekzijdselaan 46 in Abcoude. Of in het Dorpshuis de 5 Bogen te Baambrugge.

Start nieuwe seizoen
Het theaterseizoen start in september en loopt door tot en met juni. In augustus krijgen de leerlingen
bericht over de precieze startdatum, de groep, tijd en dag waar de leerling is ingedeeld.
Ook leerlingen die op de wachtlijst staan krijgen in augustus bericht over definitieve plaatsing.

Groepsindeling
Leerlingen worden zoveel mogelijk ingedeeld op leeftijd, ervaring en de juiste “groepschemie”.

Docent vervanging
In geval van ziekte van de docent wordt voor de lessen zoveel mogelijk voor vervanging gezorgd. Of de les
wordt op later tijdstip ingehaald. Indien een les vervalt, gaat de betaling van het cursusgeld gewoon door.

Vakanties
Vakanties lopen parallel aan die van de basisscholen in Abcoude. Een overzicht vindt u op de website bij
het lesrooster.

Afmelden
Indien uw kind verhinderd is voor een van de lessen; graag van te voren afmelden op:
0641509889. Bij deelname aan de cursus wordt verwacht dat de leerling enkel in uitzonderlijke gevallen
niet aanwezig is. Het vaak missen van de lessen betekent een achterstand van de leerling en het
ophouden van de groep.

Optredens
De jeugdtheaterschool stelt zichzelf ten doel enkele malen per jaar een optreden te verzorgen.
Daarnaast initieert de school verschillende culturele evenementen die plaatsvinden in Abcoude en
omgeving. Optredens door verschillende groepen van de school zullen zijn bij: De
Halloweentheatertocht, de Kerstmarkt, de Kunstkaravaan, en de Botenparade. Daarnaast speelt in
april, iedere groep een eigen voorstelling in het Poppentheater te Amstelveen.

Instromen
Het is het hele jaar mogelijk om in te stromen indien de groep nog niet vol is. Nieuwe leerlingen kunnen
de lessen in een gratis proefles uitproberen. Na overleg met de docent wordt er gekeken of er een goede
aansluiting is.

Opzeggen
Zonder tegenbericht wordt de leerling automatisch ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar. Voor het
niet of niet tijdig opzeggen, (voor 30 juni) het missen van lessen of het tussentijds stop zetten van de
cursus, ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de ouders waarbij de betalingsplicht van het
cursusgeld blijft bestaan. Opzeggen kan alleen per mail via de ouders/verzorgers van de leerling. Bij
twijfel over het voortzetten van de cursus vraag ik u tijdig contact op te nemen zodat er naar een
passende oplossing kan worden gezocht.

Cursusgeld en betalingen
De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en voor het eind van het seizoen bekend
gemaakt. Tevens wordt er soms om een vrijwillige kleine financiële bijdrage gevraagd ter ondersteuning
van bijvoorbeeld: aanschaf kostuums, attributen, aanschaf toneelstukken, een extra workshop door een
gastdocent etc. Indien u dat wenst kunt u ook in meerdere termijnen betalen. Op de nota vindt u de
datum waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven. Betaalt u alstublieft op tijd. Voor het versturen van
herinneringen zal €5,- administratie kosten in rekening worden gebracht.

Lesgeld restitutie
Alleen wanneer een leerling voor langere tijd, door ziekte of blessure, de lessen niet kan volgen wordt een
aparte nota opgemaakt en kan het te veel betaalde lesgeld worden terugbetaald.
Dit geldt alleen als de leerling meer dan vijf lessen aaneengesloten heeft moeten missen.
Deelname aan de cursus is voor eigen risico.

