
Praktische & algemene info
STUDIO MINNE

Danslessen & gymnastieklessen

Inschrijving
Voor het deelnemen van gelijk welke dans- of gymnastiekles, dien je je (eenmalig) digitaal in te schrijven via
www.studiominne.be > inschrijving. Ook als je in het vorige schooljaar reeds lid was, dien je je zich via de
website opnieuw in te schrijven voor het nieuwe schooljaar.

De inschrijving voor de gratis proefles gebeurt via dezelfde link als de inschrijving voor een
definitieve les. Als je verschillende disciplines wenst te volgen, dien je je per discipline in te schrijven.

Tijdens de gratis proefweek kan je langskomen op het tijdstip dat je vindt op ons lesrooster (zie website). Van de
gegevens die we ontvangen wordt (net voor de gratis proefles) per klas een whatsapp groep aangemaakt door
de betreffende docent. Wanneer beslist wordt om na de gratis proefles (in de week van 12 september) toch niet
definitief in te schrijven, volstaat het om dit te melden (na de proefles) in de betreffende whatsapp groep. Je
gegevens worden dan gewist en je kan de whatsapp groep verlaten.

Inschrijvingen zijn pas officieel en definitief wanneer we effectief een betaling ontvangen. Hou er rekening
mee dat leerlingen die definitief inschrijven en reeds betalen, voorrang krijgen op leerlingen die een proefles
volgen. Indien klassen volzet zijn, wordt dit zichtbaar aangegeven via de inschrijvingslink en worden ouders
verwittigd.

Inschrijven tijdens het lopende schooljaar
Wanneer je halverwege het schooljaar wenst in te schrijven voor een nieuwe discipline, neem je best
eerst contact op met kyara@studiominne.be.

Verzekering
De leerling is pas verzekerd bij storting van het lidgeld. Het gebeurt zelden maar indien er iets gebeurt
tijdens de les dient dit de dag zelf gecommuniceerd te worden via liesbet@studiominne.be.
De nodige verzekeringsdocumenten worden dan kort op de bal doorgestuurd.

Lidgeld
Het lidgeld wordt in totaliteit overgemaakt op rekeningnummer BE89 0017 0839

1985 (vermelding voornaam+naam+ klas/les +locatie)

Er wordt geen betaaluitnodiging doorgestuurd. Er wordt verondersteld dat ouders correct zijn en dit overmaken
voor 1 oktober. Alle info betreffende de jaar totalen vind je op https://studiominne.be/lesgelden/ Ouders dienen dit

zelf te raadplegen. Ook voor stages worden geen betaald uitnodigingen verzonden. Er worden geen facturen

opgemaakt. Mutualiteitsattesten worden binnen de 2 maand na ontvangst ingevuld en kunnen opgestuurd

worden naar:

Studio Minne
TAV Kyara De Vos

Zuidstraat 36

9600 Ronse

Een gefrankeerde en geadresseerde envelop dient toegevoegd te worden ! Anders wordt het attest niet behandeld. Digitale
mutualiteits documenten worden niet behandeld. Documenten kunnen niet aan de betreffende docent meegegeven worden.



Verzorgd naar de les komen
Het haar van de leerlingen is altijd mooi opgestoken (voor ballet in een dot, voor gymnastiek in een hoge staart).

Aanwezigheid
Alle deelnemende leerlingen zijn steeds 5 minuten voordat de les begint en zijn reeds aangekleed. Zo kunnen
we tijdig starten. Tijdens de laatste 5 minuten (= het stretch-moment van de vorige klas) wordt de deur door de
docent geopend. Er is geen opvang voorzien voor en na de les, we vragen de ouders stipt te zijn bij het afzetten
en ophalen..

Aanwezigheid van ouders in kleedruimtes/zaal
Ouders van nieuwe leerlingen zijn in september welkom voor het observeren van de eerste les. Om drukte in
de kleedkamers te vermijden, kleden de kinderen zich zelfstandig om. De betreffende docent helpt bij het
omkleden. Het is niet meer mogelijk dat ouders binnenkomen om het einde van de les (vaak het laatste
kwartier of de laatste 10 minuten van de les) bij te wonen: kinderen verliezen hun concentratie. Studio Minne
organiseert doorheen het schooljaar openklas lessen, waarbij alle ouders op afgesproken tijdstip een kijkje
kunnen komen nemen. Bij de peuterlessen zijn de ouders wel toegelaten.

Whatsapp groep, facebook of instagram
Elke klas heeft een whatsapp groep: in die groep worden af en toe reminders, opmerkingen, foto’s…
geplaatst. We vragen dat ouders een berichtje plaatsen in de groep, indien hun kind afwezig is.
Mogen we vriendelijk vragen om enkel relevante zaken in de groep te plaatsen?
Via de facebookpagina ‘studio minne’ of instagram pagina ‘studiminn’ (zonder e) plaatsen we heel vaak extra
reminders, foto’s… we ervaren dat wie lid is van deze pagina, nog beter op de hoogte is van de werking binnen
studio Minne.

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. Vaak gaat vaak afwezig zijn, gepaard met een
afnemende motivatie. Indien de leerling dus op een goed niveau wenst te blijven, is consequente aanwezigheid
een must.

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 de docent, 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 of whatsapp groepen te communiceren, zo kan
de lestijd optimaal benut worden.

Communicatie
Alle communicatie, opmerkingen, vragen, bemerkingen, reacties, tips… naar de lesgever gebeurt steeds via
mail naar liesbet@studiominne.be & Kyara@studiominne.be

Feestdagen of verlengde weekends
Er zijn er geen lessen op feestdagen of tijdens verlengde
weekends. We volgen een leskalender.



Verloren voorwerpen
De school is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen. Het is belangrijk dat je de kledij naam tekent.

Opbouw en afbraak van turntoestellen
Er kan gevraagd worden aan de leerlingen om een handje te helpen bij het opzetten of afbreken van
turntoestellen bij aanvang of einde van een les. Het is belangrijk dat leerlingen leren hoe ze de toestellen moeten
uitstallen, plooien of opbergen.

Overmacht, ziekte van de docent of gevaarlijke wegen door sneeuw
Lessen kunnen geannuleerd worden. Annulatie bij ziekte van de docent: iedereen wordt verwittigd
en de leerlingen krijgen een inhaalles.
Annulatie bij sneeuw (gevaarlijke wegen), storm of andere natuurverschijnselen: de les wordt niet
ingehaald. Door overmacht (corona) : de lessen kunnen geannuleerd worden. We trachten deze altijd in te
halen maar kunnen dit niet altijd garanderen: betaalde lesgelden worden bij overmacht niet gecompenseerd
of terugbetaald.

Bij stopzetting van lessen
Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald.

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. De les wordt niet ingehaald.

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. Dit altijd in overleg met de leerlingen of
betreffende klas !
Op vrijdagavonden zijn er altijd lessen ! Op zaterdag wordt aan de hand van een whatsapp gestemd; als
er voldoende opkomst is, gaat de les door !

Gratis proeflessen tijdens de gratis proefweek
In de week van 12 september vindt de gratis proefweek plaats. Elke leerling krijgt in die week de kans om te
proeven van verschillende disciplines. Aanmelden voor een proefles gebeurt altijd via de website. Je
gebruikt hiervoor dezelfde link als voor een definitieve les.
De inschrijving is pas definitief bij overschrijving voor 1 oktober.

Voorstellingen, toonmomenten en shows (zie data kalender)
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.

Uniform
Studio Minne werkt met een vast balletpak of turnpak per klas. Kiezen voor dat specifieke uniform is kiezen
voor discipline en orde, iets wat studio Minne hoog in het vaandel draagt. Het uniform kan via de website
“uniform” besteld worden. Neem daar zeker een kijkje om te zien, hoe we te werk gaan. Helaas merken we
op dat sommige ouders een eigen outfit uitkiezen; tule-kleedjes, andere tinten, 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. Diverse andere maillots zijn niet
toegelaten (kousjes en schoenen mogen in tegenstelling tot de maillot in dezelfde kleur, maar van andere
brands gedragen worden).
Pré-ballet/peuterballet:

- roze maillotje met spaghettibandjes SANCHA-PAPILLON (geen brede bandjes toegestaan) -
roze kousjes nylon
- roze lederen schoentjes
- roze cache coeur



Graad 1 - Graad 3 klassiek ballet:
- roze maillotje met spaghettibandjes PAPILLON (geen brede bandjes toegestaan) -
roze kousjes nylon
- roze lederen of stoffen schoentjes
- roze cache coeur

Graad 1- graad 3 moderne dans:
- zwart maillotje met spaghettibandjes PAPILLON (geen brede bandjes toegestaan) -
zwarte kousjes nylon
- zwarte lederen schoentjes
- zwarte cache coeur

Hedendaagse dans :
- Zwarte maillot met shortje boven
- Zwarte schoentjes

Commercial hiphop:
- Zwarte school t-shirt studio Minne
- Zwarte trainingsbroek studio Minne
- Sneakers

Tapdans:
- witte T-shirt
- zwarte legging of broek studio Minne
- tapschoenen

Turnen:
- lichtblauw turnpak en shortje (kleuterturnen Kruisem & Oudenaarde / niveau 1 Kruisem) -
roze turnpak en shortje (niveau 2 Kruisem, niveau 1 Oudenaarde)
- donkerblauw en shortje (Brakel, St-Martens-Latem, Zulte, niveau 3 Kruisem, niveau 2 Oudenaarde,

beloften)
- Jongens dragen enkel het shortje van de school en dragen daarboven een witte T-shirt (van thuis) -

Peuterturnen:
- eigen kledij (geen uniform)

Communicatie en kalender
Onze kalender staat op de website en is altijd up to date. We raden aan om deze systematisch (bv 1 keer
per trimester) op te volgen. Raadpleeg de kalender dus altijd online in plaats van alles bij aanvang van het
schooljaar te noteren, want zo ben je ook op de hoogte als zaken wijzigingen doorheen het schooljaar. Studio
Minne communiceert via:

- e-mail
- website
- whatsapp
- facebook
- instagram

Om op de hoogte te zijn, controleer je best op verschillende tijdstippen doorheen het schooljaar
deze verschillende kanalen.



Les locaties dans en gymnastiek:

Ronse: Sporthal 't Rosco - Leuzesesteenweg 241- 9600 Ronse

Oudenaarde: Sporthal Rode Los – Rode Los 1- 9700 Oudenaarde

De Pinte: GVB De Pinte- ingang via parking van de school in de Polderdreef - 9840 De Pinte

Brakel: Sporthal Brakel – Jagersstraat 64 - 9660 Brakel

(op zat kleuterturnen - basisschool Rijdtmeersen)

Loppem: Sporthal abdijschool Zevenkerken - Zevenkerken 4- 8210 Loppem

Kruisem: Sporthal Kruisem - Woestijnestraat 13- 9770 Kruisem

Zulte: Sporthal Zulte - Waalstraat 118 - 9870 Zulte

Maarkedal: Sportzaal Maalzaak - Maalzaakstraat 21- 9680 Maarkedal

Waregem: Sportcenter de Happy- Bergstraat 41- 8790 Waregem

St-Martens-Latem: Sporthal SML- Hoge Heirweg 64- 9830 Sint-Martens-Latem

Horebeke lagere 2 geltje : Dorpsstraat Horebeke

Wortegem-Petegem: Sporthal De Ruffel - Nellekensweg 1 - Wortegem-Petegem



Privé- of duo - muzieklessen

Inschrijving
Voor het deelnemen van gelijk welke les, dien je je (eenmalig) digitaal in te schrijven via www.studiominne.be
(inschrijving). Ook als je in het vorige schooljaar reeds lid was, dien je je zich via de website opnieuw in te
schrijven voor het nieuwe schooljaar.

De aanmelding voor de gratis proefles gebeurt via dezelfde link als de aanmelding voor een
definitieve les: er is slechts 1 aanmeldingslink.
Als je verschillende disciplines wenst te volgen, dien je je per discipline aan te melden.

Voor muzieklessen dien je een voorstel van lesdag en uur door te geven.
Op basis van die info trachten we een docent aan te stellen.
Je verneemt in de laatste week van augustus wanneer je verwacht wordt.

Wanneer beslist wordt om na de gratis proefles (in de week van 12 september) toch niet definitief in te
schrijven, volstaat het om dit te melden (na de proefles) aan de docent.
Inschrijvingen zijn pas definitief wanneer we effectief een betaling ontvangen. Hou er rekening mee dat
leerlingen die definitief inschrijven en reeds betalen, voorrang krijgen op leerlingen die een proefles volgen.
Indien klassen volzet zijn, wordt dit zichtbaar aangegeven via de inschrijvingslink en worden ouders verwittigd.

Verzekering
De leerling is pas verzekerd bij storting van het lidgeld.

Lidgeld
Het lidgeld wordt in totaliteit overgemaakt op rekeningnummer BE89 0017 0839 1985 (vermelding

voornaam+naam + klas+les) Er volgt geen betaaluitnodiging. Er wordt verondersteld dat ouders

correct zijn en dit overmaken voor 1 oktober. Alle info betreffende de jaar totalen vind je op

https://studiominne.be/lesgelden/ Er worden geen facturen opgemaakt.

Aanwezigheid
Alle deelnemende leerlingen zijn steeds 5 minuten voordat de les begint.
Zo kunnen we tijdig starten. Je wacht steeds aan de deur als de docent nog bezig is.

Aanwezigheid van ouders in het muzieklokaal
Ouders van nieuwe leerlingen zijn in september welkom voor het observeren van de eerste les. We
vragen ouders om niet te blijven kijken doorheen het schooljaar.

Locatie: Ronse: Zuidstraat 36 - 9600 Ronse

Whatsapp groep, facebook of instagram
Je communiceert via mail of whatsapp met je muziekdocent, je zet altijd liesbet@studiominne.be in CC.

Ziekte of afwezigheden
Afwezigheden dienen steeds voor aanvang van de les gemeld te worden via sms of
mail. Enkel op vertoon van een doktersattest wordt de les ingehaald.
Indien de docent geen les kan geven, wordt de les altijd ingehaald.
Vaak gaat vaak afwezig zijn, gepaard met een afnemende motivatie.
Indien de leerling dus op een goed niveau wenst te blijven, is consequente aanwezigheid een must.



Feestdagen of verlengde weekends
Er zijn er geen lessen op feestdagen of tijdens verlengde weekends. We volgen een leskalender.

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 de docent, 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 of whatsapp te communiceren, zo kan de lestijd optimaal
benut worden.

Communicatie
Alle communicatie, opmerkingen, vragen, bemerkingen, reacties, tips… naar de lesgever gebeurt steeds via mail
naar kyara@studiominne.be en liesbet@studiominne.be.

Overmacht, ziekte van de juf of gevaarlijke wegen door sneeuw
Lessen kunnen geannuleerd worden.
Bij ziekte en op vertoon van een doktersattest of geldige reden kan de les ingehaald worden. Lessen die
geannuleerd worden of vergeten worden (zonder doktersbewijs) worden niet ingehaald.
Annulatie bij ziekte van de juf; de leerlingen krijgen een inhaalles.
Annulatie bij sneeuw (gevaarlijke wegen), storm of andere natuurverschijnselen: de les wordt niet ingehaald.
Door overmacht (corona) : de lessen kunnen geannuleerd worden. We trachten deze altijd in te halen.

Bij stopzetting van lessen
Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald.

Gratis proeflessen tijdens de gratis proefweek
In de week van 12 september vindt de gratis proefweek plaats. Elke leerling krijgt in die week de kans om te
proeven van een muziekles. Aanmelden kan via de website.
De inschrijving is pas definitief bij overschrijving.

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.

Communicatie De klas docent brengt je tijdig op de hoogte. Je bent in 1 op 1 communicatie verbonden, via
whatsapp of mail.



Beeldende kunstlessen: BKA Oosterzele

Inschrijving
Voor het deelnemen van gelijk welke les, dien je je (eenmalig) digitaal in te schrijven via www.studiominne.be
(inschrijving). Ook als je in het vorige schooljaar reeds lid was, dien je je zich via de website opnieuw in te
schrijven voor het nieuwe schooljaar.

De aanmelding voor de gratis proefles gebeurt via dezelfde link als de aanmelding voor een
definitieve les. Als je verschillende disciplines wenst te volgen, dien je je per discipline aan te
melden.

Tijdens de gratis proefweek kan je langskomen op het tijdstip dat je vindt op ons lesrooster (zie website). Van
de leerlingen die zich inschrijven via de site wordt per klas een whatsapp groep aangemaakt door de
betreffende docent. Wanneer beslist wordt om na de gratis proefles (in de week van 12 september) toch niet
definitief in te schrijven, volstaat het om dit te melden (na de proefles) in de betreffende whatsapp groep. Je
gegevens worden dan gewist en je kan de whatsapp groep verlaten.

Inschrijvingen zijn pas definitief wanneer we effectief een betaling ontvangen. Hou er rekening mee dat
leerlingen die definitief inschrijven en reeds betalen, voorrang krijgen op leerlingen die een proefles volgen.
Indien klassen volzet zijn, wordt dit zichtbaar aangegeven via de inschrijvingslink en worden ouders verwittigd.

Inschrijven tijdens het lopende schooljaar
Wanneer je halverwege het schooljaar wenst in te schrijven voor nieuwe discipline, neem je contact op
met liesbet@studiominne.be en kyara@studiominne.be.

Verzekering
De leerling is pas verzekerd bij storting van het lidgeld.

Aanwezigheid
Alle deelnemende leerlingen zijn steeds 5 minuten voordat de les begint aanwezig.
Zo kunnen we tijdig starten. Er is geen opvang voorzien voor en na de les, we vragen de ouders stipt te zijn
bij het afzetten en ophalen.

Aanwezigheid van ouders in de zaal
Tijdens de eerste les mogen ouders een kijkje komen nemen. Doorheen het schooljaar willen we vragen om
dit niet te doen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen ouders een les deelnemen.

Whatsapp groep, facebook of instagram

Elke klas heeft een whatsapp groep: in die groep worden af en toe reminders, opmerkingen, foto’s…
geplaatst. We vragen dat ouders een berichtje plaatsen in de groep, indien hun kind afwezig is.
Mogen we vriendelijk vragen om enkel relevante zaken in de groep te plaatsen?
Via de facebookpagina ‘studio minne’ of instagram pagina ‘studiminn’ (zonder e) plaatsen we heel vaak extra
reminders, foto’s… we ervaren dat wie lid is van deze pagina, nog beter op de hoogte is van de werking binnen
studio Minne.

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.
Vaak gaat vaak afwezig zijn, gepaard met een afnemende motivatie.
Indien de leerling dus op een goed niveau wenst te blijven, is consequente aanwezigheid een must.



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 de docent, 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 of whatsapp groepen te communiceren, zo kan
de lestijd optimaal benut worden.

Communicatie
Alle communicatie, opmerkingen, vragen, bemerkingen, reacties, tips… naar de lesgever gebeurt steeds via
mail naar liesbet@studiominne.be.

Feestdagen of verlengde weekends
Er zijn er geen lessen op feestdagen of tijdens verlengde weekends.

Verloren voorwerpen
De school is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen. Het is belangrijk dat je de kledij en materiaal naam
tekent.

Overmacht, ziekte van de juf of gevaarlijke wegen door sneeuw
Lessen kunnen geannuleerd worden. Annulatie bij ziekte van de docent; de leerlingen krijgen een
inhaalles. Annulatie bij sneeuw (gevaarlijke wegen), storm of andere natuurverschijnselen: de les wordt niet
ingehaald. Door overmacht (corona) :de lessen kunnen geannuleerd worden. We trachten deze altijd in te
halen.

Bij stopzetting van lessen Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald.

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. Dit altijd in overleg met de leerlingen of
betreffende klas !

Gratis proeflessen tijdens de gratis proefweek
In de week van 13 september vindt de gratis proefweek plaats. Elke leerling krijgt in die week de kans om
te proeven van verschillende dansstijlen. Aanmelden kan via de website. De inschrijving is pas definitief bij
overschrijving.

Exposities
Er wordt een engagement verwacht voor deelnames aan onze kunstexposities.
Voor de leerlingen en voor de school is dit een heel fijn moment waar iedereen naar uitkijkt en naartoe leeft.



Betaalregeling per jaar of per semester
Het lidgeld wordt in totaliteit of in twee delen overgemaakt op rekeningnummer

BE89 0017 0839 1985 (vermelding voornaam+naam+ klas+locatie)

Er volgt geen betaaluitnodiging. Er wordt verondersteld dat ouders correct zijn en dit overmaken voor 1 oktober.
Alle info betreffende de jaar totalen vind je op https://studiominne.be/lesgelden/ Er worden geen facturen

opgemaakt.

We rekenen 9,11 euro per lesuur, inclusief: diverse materialen, verzekering, toonmoment en een kunstige
draagzak van de beeldende kunst academie Oosterzele voor tekengerief.

Daar alle lessen 1u30 minuten duren komt dit op 205 euro per semester.

We vragen aan de deelnemers om 3 zaken aan te schaffen: een persoonlijk schetsboek (A4 formaat) , een gom

en potloden (1x HB,1x 2B &1x 4B).

Communicatie en kalender
Alle info betreffende het schooljaar staat op de kalender die je via mail ontvangt. Kijk zeker ook even in je spam !
Studio Minne communiceert via: e-mail, website, whatsapp , facebook, instagram
Om op de hoogte te zijn, controleer je best op verschillende tijdstippen doorheen het schooljaar deze
verschillende kanalen.

Locatie
Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan de lessen niet meer door in erfgoedhuis te Ganck.
De lessen worden verdergezet in kunstklas De Appeleer- Dorpsstraat 48 - Oosterzele


