Beste ouders,
Om kwaliteit en efficiëntie te garanderen, vragen wij jullie om onderstaand schoolreglement
grondig door te nemen alsook te respecteren.
Jullie engagement is mede noodzakelijk.
Hartelijk dank !

Schoolafspraken wanneer je kiest voor Studio Minne
Verzekering
Elke leerling is verzekerd bij volstorting van het lidgeld.
Verzorgd naar de les komen
Het haar van de leerling is altijd mooi opgestoken. De leerling draagt het schooluniform.
Aanwezigheid
Tijdens de laatste 5 minuten (= het stretch-moment van de vorige klas) wordt de deur door
de juf geopend. De leerling komt steeds 5 minuten voor aanvang de klas binnen, zodat er
nog voldoende tijd rest voor het omkleden. Er is geen opvang voorzien voor en na de
dansles.
Aanwezigheid van ouders in kleedruimtes/zaal
Omdat sommige meisjes, hebben we vernomen, zich onwennig voelen tijdens het
omkleden, (sommige papa’s/ouders komen de zaal binnen tijdens het omkleden), wachten
ouders best aan de deur tot de kinderen klaar zijn met zich om te kleden. Enkel voor de
pré-klassen A+B komen ouders best binnen om te helpen tijdens het omkleden voor en dan
de les. Ouders zijn in september welkom voor het observeren van de les.
Vanaf oktober is het dan de bedoeling dat de kinderen zelfstandig aan de slag gaan en
zonder kijkende ouders, de les volgen. Ook is het niet meer mogelijk dat ouders
binnenkomen om het einde van de les (vaak het laatste kwartier of de laatste 10 minuten
van de les) mee te volgen. Studio Minne organiseert doorheen het schooljaar een
openklas-week, waarbij alle ouders een kijkje kunnen komen nemen. Zo kunnen we
optimaal met de kinderen werken.
Vragen en opmerkingen van ouders voor en na de lessen
Omdat sommige ouders voor of na de les nog even in gesprek willen gaan met juf, of zaken
willen melden zoals afwezigheden van de leerling, opmerkingen, anekdotes… komen de
lesuren soms in het gedrang. Graag willen we vragen om zoveel mogelijk via mail te
communiceren, zo kan de lestijd optimaal benut worden.
Wat te doen bij ziekte of afwezigheden
Afwezigheden dienen steeds voor aanvang van de les gemeld te worden via sms of mail.
We geven graag mee dat afwezigheid zorgt voor achterstand bij de afwezige. Indien de
leerling dus op een goed niveau wenst te blijven, is aanwezigheid in de wekelijkse les een
must. Vaak gaat vaak afwezig zijn, gepaard met een afnemende motivatie.

Communicatie
Alle communicatie, opmerkingen, vragen, bemerkingen, reacties, tips… naar de lesgever
gebeurt steeds via mail met liesbet@studiominne.be in CC.
Overmacht, ziekte van de juf of gevaarlijke wegen door sneeuw
Lessen kunnen geannuleerd worden. Door overmacht, ziekte van de klas juf of gevaarlijke
wegen. Ouders ontvangen een bericht en ook op de facebook-pagina wordt een melding
geplaatst. Deze geannuleerde lessen worden altijd opnieuw ingehaald !
Annulatie van les mogelijk bij geen opkomst
Indien er minder dan of slechts 4 leerlingen aanwezig zijn in de les, heeft de lesgever het
recht om de lessen te annuleren.
Examen-stop
Omdat zo goed als geen enkele leerling tijdens de examenperiode ‘s avonds naar de les
mag komen, worden de lessen op weekavonden tijdens de examenperiode, on hold gezet.
Op vrijdagavonden zijn er altijd lessen ! Op zaterdag wordt aan de hand van een
facebookgroep gestemd; als er voldoende opkomst is, gaat de les door !
Gratis proeflessen tijdens de gratis proefweek
In de laatste week van september vindt de gratis proefweek plaats. Elke leerling krijgt in die
week de kans om te proeven van verschillende dansstijlen. Ten laatste op zondag 30
september dient de lesgever via mail op de hoogte gebracht te worden van het al dan niet
deelnemen van de leerling in de desbetreffende klas. Zo kunnen we alle klassenlijsten
opmaken.
Voorstellingen, toonmomenten en shows
Er wordt een engagement verwacht voor deelnames aan schoolvoorstellingen en optredens.
Voor de leerlingen en voor de school is dit een heel fijn moment waar iedereen naar uitkijkt
en naartoe leeft. Graag onderstaande data in de agenda noteren.
-

Pré-ballet toonmoment 1: 14 en 15 december in Academiezaal Ronse
Pré-ballet toonmoment 2: 13 en 14 juni in Academiezaal Ronse

-

Toonmoment van muziekafdeling, hiphop/funk, musical,competiton-class,
commercial dance, volwassenklassen & tapdansklas:
1 en 3 februari MARCA Cultureel Centrum Maarkedal

-

Competitiequiz: 29 februari en 1 maart

-

Jaarlijkse voorstelling in De Pinte voor alle leerlingen van graad 1 tot pro-klas:
3,4 en 5 juli

Kledij

Studio Minne werkt met een schooluniform. Kiezen voor een uniform is kiezen voor
discipline en orde, iets wat studio Minne hoog in het vaandel draagt.
Helaas merken we op dat sommige ouders een eigen outfit uitkiezen; tule-kleedjes, andere
kleuren, verschillende merken en vormen, te ruime kledij… een kakofonie van modellen,
kleuren , stoffen... Graag willen we extra in de verf zetten dat we enkel nog werken met
onderstaande modellen en kleuren.
Het uniform kan elke zaterdag aangekocht worden in Lizzy’s World - Zuidstraat 36- 9600
Ronse tussen 14u en 17u.
Pré-ballet:
roze maillotje met spaghettibandjes SANCHA-PAPILLON (geen brede bandjes toegestaan)
roze kousjes nylon KATZ
roze lederen schoentjes KATZ
roze cache coeur KATZ
Graad 1 - Graad 3 klassiek ballet:
roze maillotje met spaghettibandjes SANCHA-PAPILLON (geen brede bandjes toegestaan)
roze kousjes nylon KATZ
roze lederen of stoffen schoentjes KATZ-SANCHA (naargelang maat)
roze cache coeur KATZ
Graad 1- graad 3 moderne dans:
zwart maillotje met spaghettibandjes SANCHA-PAPILLON (geen brede bandjes toegestaan)
zwarte kousjes nylon KATZ
zwarte lederen schoentjes KATZ-SANCHA (naar gelang maat)
zwarte cache coeur KATZ
Hedendaagse dans :
Zwarte maillot met shortje boven KATZ-PAPILLON
Zwarte schoentjes SANCHA of KATZ (naargelang de maat)
Hiphop/funk:
Zwarte maillot KATZ-PAPILLON
Zwarte trainingsbroek
Sneakers

Betaling
Dankzij een nieuw digitaal platform worden alle betalingen automatisch opgevolgd. We zijn
daardoor genoodzaakt, bij laattijdige betaling, om 20 euro administratieve kost te rekenen
bovenop het lidgeld. 10 oktober 2019 is de uiterste betaaldatum van het lidgeld voor
schooljaar 2019-2020.
Communicatie
Studio Minne communiceert via:
- e-mail
- website
- facebook
Om op de hoogte te zijn, controleer je best op verschillende tijdstippen doorheen het
schooljaar deze verschillende kanalen.

