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Beste ouders
Om de kwaliteit en het goede verloop van onze lessen te garanderen, vragen wij u om
onderstaand schoolreglement na te lezen alsook te respecteren. Samen met jullie engagement
kunnen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen, uw kinderen, de best mogelijke danslessen
kunnen volgen met professionele docenten in een familiale sfeer! Bedankt voor jullie inzet!

Liefs, juf Delfien

ALGEMEEN
•

Toon respect voor de medewerkers van vzw Toi, Moi et la Danse en je medeleerlingen.
Ook het materiaal in de danszalen wordt met respect behandeld.

•

GSM blijft buiten in de danszaal of op stil bij de dansdocent.

•

De kleedkamers en gangen worden altijd netjes achtergelaten.

•

Gelieve als ouder niet langer dan nodig in de kleedkamers te blijven, dit zodat alle
leerlingen zich rustig kunnen omkleden en niet onwennig moeten voelen.

•

Verloren voorwerpen verzamelen wij in de verloren voorwerpen-zak van de school.

•

Bij onze compagnieën en crews verwachten wij 200% inzet. Wanneer de aanwezigheden
en inzet niet is zoals verwacht, heeft vzw Balletschool Toi, Moi et la Danse het recht om
de leerlingen uit de deze speciale lessen te zetten.

•

Iedere leerling heeft recht op een gratis proefles voor een les die hij/zij nog nooit
gevolgd heeft. In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt overlegd
welke lessen er kunnen gevolgd worden.

•

Instappen en een gratis proefles volgen kan bij TMD op ieder moment! Kom gerust af en
dans mee!

VISIE, MISSIE EN WAARDEN VAN TMD
•

1 grote TMD- dansfamilie

•

Dansplezier en vriendschappen voor het leven

•

Creatie, inspireren en geïnspireerd worden!

•

Verdraagzaamheid en groepsgevoel

•

Kwaliteitsvolle, goed opgebouwde danslessen met een correcte en verantwoorde
danstechniek

•

Open communicatie, eerlijkheid: alles kan opgelost worden

•

Gezonde leeromgeving: een veilige plek waar iedereen zich goed moet voelen. Er is
aandacht voor elke individu en we houden rekening met ieders mogelijkheden.

VERLOOP VAN DE LESSEN
•

Leerlingen zijn minstens 5 minuten voor aanvang aanwezig in de dansschool. Het te laat
komen is niet alleen storende voor de les, maar ook gevaarlijk voor de spieren indien
die niet zijn opgewarmd.

•

Voor de les wordt er gewacht op de leerkracht op een afgesproken plaats (wordt in het
begin van het schooljaar afgesproken).

•

Wanneer een ouder te laat is om zijn/haar kind af te halen, zal de leerlingen binnen in
de danszaal wachten onder begeleiding van de docent. De kinderen wachten NIET
alleen in de kleedkamer op hun ouders.

•

Gelieve tijdens de lessen niet aanwezig te blijven, dit stoort de concentratie van de
leerlingen en zo ook de les. Aan het einde van het jaar is er steeds een voorstelling of
een toonmoment gepland zodat u de vorderingen van uw kind kan opvolgen!

•

Kleine kindjes gaan best nog eens voor de les naar het toilet.

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE OF AFWEZIGHEID
•

Bij afwezigheid wordt er altijd bij de vorige les aan de dansdocent, telefonisch of via
mail aan juf Delfien op voorhand verwittigd.

•

U mag steeds een gemiste les komen inhalen op een ander moment of in een andere
afdeling!

•

Wij geven graag mee dat afwezigheid zorgt voor achterstand bij de afwezige,
wekelijkse aanwezigheid is dus aan te raden voor een goede progressie!

ETEN EN DRINKEN
•

Eten, kauwgom en drinken is verboden in de danszaal. Een flesje water is toegestaan.

•

Tussen de lessen door kan er steeds een drankje en koekje/fruit genuttigd worden. Chips,
frisdranken en andere sapjes zijn niet toegelaten in de danszalen en kleedkamers. Tussen het
sporten door is water de beste keuze!

•

TMD denkt mee aan het milieu! Daarom vragen wij u om drinken mee te brengen in drinklessen
en andere zaken in doosjes. Zo zorgen we samen voor minder afval!

COMMUNICATIE
VRAGEN/OPMERKINGEN VAN OUDERS VOOR EN NA DE LESSEN
•

Wij voorzien tussen alle lessen 5 minuten zodat ouders, indien ze dit willen, in gesprek
kunnen gaan met de docent. Dit is voor vragen en/of opmerkingen, maar kan ook zijn
voor een korte babbel zodat we onze familiale sfeer blijven behouden!

•

Indien de docent niet kan antwoorden op uw specifieke vraag of te weinig tijd heeft, zal
u worden doorverwezen naar Juf Delfien. U kan Juf Delfien steeds overdag telefonisch
(0499/13.20.89) bereiken of uw vraag op mail zetten naar info@balletschooltmd.be

•

Alle afspraken, repetities, lesveranderingen,… zaken die te maken hebben met TMD
worden steeds door Juf Delfien beslist en gecommuniceerd via de officiële kanalen.
Mondelinge afspraken in de les kan ook, maar deze worden steeds nog eens officieel
door TMD bevestigd.

•

Toi, Moi et la Danse communiceert via:
o E-mail
o Facebook
o Instagram
o Telefoon (bij uitzonderlijke omstandigheden)
Om op de hoogte te blijven, controleert u best op verschillende tijdstippen
doorheen het jaar deze verschillende kanalen.

KLEDIJ EN UNIFORM
•

We verwachten iedereen op tijd in de les in het juiste uniform dat wordt aangekocht bij
TMD en niet in de decathlon (ballet en modern jazz), kapsel en schoeisel zonder
juwelen.

•

Haren worden in een staart (hiphop, breakdance, musical, modern jazz) of dot (ballet)
gedragen in elke les zodat deze niet hinderen tijdens het bewegen.

•

De balletvloer betreden we enkel met balletschoenen, pointes, jazzdansschoenen of
andere non-marking sportschoenen die enkel voor binnen gebruikt worden. Voor de
lessen hiphop, breakdance, musical en fitnesslessen brengt u propere binnen-schoenen

extra mee. Indien u dit soort schoenen niet heeft, zal u gevraagd worden om op sokken
of blote voeten te dansen, daar de dansvloer anders wordt beschadigd.
•

Gelieve alles zoveel mogelijk te naamtekenen.

•

Om de lessen zo weinig mogelijk te storen, houden we aan het begin van het schooljaar
steeds één of meerdere verkoopdagen voor de leskledij.

•

Indien u tijdens het schooljaar extra zaken van het uniform of andere extra’s wil
bestellen, kan dit steeds in de les, in de shop te Oosterzele of via mail.

OVERMACHT, ANNULATIE VAN EEN LES, ZIEKTE VAN DE DOCENT OF
SPECIALE WEERSOMSTANDIGHEDEN
•

Toi, Moi et la Danse heeft het recht lessen te annuleren of het lesrooster aan te passen.

•

Door overmacht, ziekte van de docent of gevaarlijke weersomstandigheden kunnen lessen
geannuleerd worden. Wij trachten iedereen tijdig op de hoogte te brengen. Dit door
communicatie via mail, telefoon, Facebook en Instagram! Hou dus alle kanalen steeds goed
in de gaten! Er wordt een inhaalmoment voor deze lessen voorzien op een ander tijdstip.

•

Wanneer er te weinig inschrijvingen (minder dan 6) zijn voor een welbepaalde les kan deze
les geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les.

•

Indien er minder dan 4 van de ingeschreven leerlingen aanwezig zijn in een les, heeft TMD
het recht om deze specifieke les te annuleren.

•

Tijdens de examenperiode voorzien wij een examenrooster voor onze oudste leerlingen. Dit
omdat het geen nut heeft om met halve klassen te werken. We zorgen er wel voor dat er nog
genoeg lessen zijn tijdens de examens om te komen dansen! De leerlingen voor wie dit
geldt, worden hiervan op de hoogte gebracht door TMD. Alle andere leerlingen blijven het
normale lesschema volgen.

•

Leerkrachten kunnen bij ziekte of zwangerschap vervangen worden. Wij doen er alles aan
om elke les te laten doorgaan. In de uitzonderlijke gevallen waarbij dit niet mogelijk is,
trachten wij iedereen tijdig op de hoogte te brengen. Er wordt een inhaalmoment voor deze
lessen voorzien op een ander tijdstip.

VOORSTELLINGEN, TOONMOMENTEN EN SHOWS
•

Elke 2 jaar voorzien we een grote voorstelling voor de lessen van TMD. Het jaar dat er geen
voorstelling is, voorzien we een leuke, gezellige opendeurdag zodat ouders een volledige
les kunnen meevolgen en de progressie van de kinderen kunnen zien. Het is een mooie
afwisseling van werken naar podiumervaring met uitstraling tijdens het dansen en
choreografieën versus technieken en plaatsing van het lichaam. Sommige klassen krijgen
een speciaal toonmoment in plaats van een voorstelling of opendeurdag.

•

Grote voorstelling ballet en modern jazz alle afdelingen: steeds in mei in de oneven jaren.
De hiphop-afdeling in Evergem sluit hier ook bij aan.

•

Grote voorstelling hiphop/breakdance Oosterzele en compagnieën: steeds in mei in de
even jaren.

•

Musical heeft jaarlijkse een toonmoment. Een voorstelling zal +- om de 5 jaar gerealiseerd
worden.

•

Een toonmoment of voorstelling op poten zetten kan enkel door het engagement van alle
leerlingen, docenten en ouders! Het is voor de volledige school een moment om naar uit te
kijken! We hopen dan ook dat alle leerlingen hieraan deelnemen!

•

Alle data (repetities en voorstellingen/toonmomenten/opendeurdagen) worden steeds in
het begin van het schooljaar gecommuniceerd. Wie niet kan deelnemen vragen wij om dit
zo snel mogelijk door te geven aan Juf Delfien. Dit zodat wij hier rekening mee kunnen
houden. Wel geven we mee dat, indien u niet deelneemt aan deze moment, de lessen
perfect gevolgd kunnen worden.

LESGELD EN VERZEKERING
•

Lesgeld dient binnen 14 dagen na de 1 ste les betaald te worden. Indien dit niet het geval is en de
leerling is aanwezig in de les (wekelijks of sporadisch) gaan wij ervan uit dat de leerling
inschrijft en dient het lesgeld betaald te worden.De 1ste 2 proeflessen zijn gratis. Bij het verder
zetten van de lessen, wordt de kostennota als definitief en binden beschouwd.

•

Leerlingen zijn verzekerd via TMD voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen tijdens de danslessen en evenementen, niet ervoor of erna.

•

Het inschrijvingsgeld wordt na de start van de 1 ste les niet terugbetaald. Wanneer je langdurig
gekwetst of ziek bent, kan je het lesgeld terugvorderen na het voorleggen van een medisch
attest en in overleg met Delfien Neirynck.

•

Het inschrijvingsgeld van onze zomerkampen kan enkel volledig terugbetaald worden indien
het kamp

•

Het inschrijvingsgeld van onze zomerkampen kan enkel volledig terugbetaald worden indien
het kamp minimum 1 maand voor de startdatum ervan geannuleerd wordt. Wordt er
geannuleerd minder dan 1 maand voor de startdatum, dan kunnen wij enkel een terugbetaling
van 75% doen na het voorleggen van een medisch attest. Indien uw kind ziek wordt tijdens het
kamp, kan er 75% van de niet gevolgde dagen terugbetaald worden na het voorleggen van een
medisch attest. Toi, Moi et la Danse heeft zelf het recht om kampen te annuleren bij te weinig
inschrijvingen (Dance Academy en Dancing Shoes 15 kinderen; Zomer- en themakampen 30
kinderen)

•

Een deel van het lesgeld is terug te krijgen via de mutualiteit. De ingevulde formulieren kan u
terugvinden op uw account op ledenbeheer op onze site. Deze worden vrijgegeven na betaling
van het lesgeld.

•

Beurtenkaarten van TMD zijn onbeperkt geldig tot wanneer het saldo opgebruikt is. De
beurtenkaarten staan op naam en kunnen niet doorverkocht worden aangezien aan iedere
persoon een aparte verzekering gekoppeld is. Alle resterende beurten kunnen op ieder
moment terug gebruikt worden bij het volgen van een les.

EXTRA
•

Toi, Moi et la Danse is niet verantwoordelijk voor diefstallen in de danszaal of wachtruimte.

•

Geef telkens jouw juiste contactgegevens op. Gelieve wijzigingen steeds door te geven!

•

Het is niet toegestaan om foto's of filmmateriaal te maken tijdens de lessen. Dit kan uitzonderlijk
bij een verjaardag of een open lesdag, in overleg met de docenten.

•

Wij beschermen uw privacy en volgen de GDPR wetgeving.

•

Door zich in te schrijven in onze dansschool verklaart men zich akkoord met deze regels.
Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft de balletschool het recht
verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van de betaalde contributie.

