Reglement 2021/2022
Lesplanning:
De 40 lesweken van schooljaar 2021-2022 zijn in vier kwartalen verdeeld. De kwartaalverdeling met daarin de
lesweken en vakantieweken treft u op de website www.gitaarlesinmade.nl. U kunt per kwartaal bekijken of uw
kind de lessen wilt voortzetten. U bent daarmee niet verplicht om een volledig schooljaar vooruit te betalen.
Lesvorm:
Er is altijd sprake van privéles. Hierdoor krijgt de leerling 100% individuele aandacht. De lesstof sluit hiermee
optimaal aan bij het niveau en de interesse van de leerling. De leerling wordt niet afgeleid en er ontstaat
voldoende ruimte voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen leerling en docent. Het is voor een van de
ouders/verzorgers altijd toegestaan om de les mee te luisteren vanaf de gang.
Afwezigheid van de leerling:
De lestijden en -dagen staan vast gedurende het kwartaal waarvoor de leerling staat ingeschreven. Als de leerling
zelf, om welke reden dan ook, niet alle lessen van het kwartaal volgt is er geen restitutie van lesgeld mogelijk.
Groepsapp: “Lesruil”
Om afwezigheid te voorkomen is het toegestaan om lestijden in dezelfde week onderling te ruilen. Let er hierbij
wel op dat niet iedereen dezelfde lesduur heeft (20 of 30 min). Een lesruil is in overeenstemming tussen beide
leerlingen en kan enkel worden overeengekomen in de aparte groepsapp genaamd “Lesruil”. Indien u wenst
toegevoegd te worden aan de Lesruil-app, geeft u dit dan aan bij de docent.
LET OP! Iedereen draagt verantwoordelijkheid over eigen lestijd- en dag, ook nadat deze op eigen initiatief is
geruild of in overeenstemming met de docent is gewijzigd.
Groepsapp: “Gitaarles”
Iedereen wordt standaard toegevoegd aan de groepsapp genaamd “Gitaarles”. Via deze weg ontvangen ouders
en leerlingen belangrijke informatie zoals plotse afwezigheid van de docent, informatie-updates, gevonden
voorwerpen en meer. Het is daarom van belang dat u te allen tijde lid blijft van deze groepsapp. Als u wilt
reageren op een bericht uit deze groepsapp, wordt u vriendelijk verzocht dit te doen d.m.v een privébericht naar
de docent zodat de groepsapp rustig en overzichtelijk blijft voor alle leden.
Afwezigheid van de docent:
Bij afwezigheid van de docent zal er een inhaalles worden ingepland. Indien het niet lukt om een inhaalles in te
plannen in overeenstemming met de ouders/leerling, zal het bedrag van de gemiste les worden gerestitueerd.
Indien er een inhaalles is ingepland in overeenstemming met de ouders/leerling maar de leerling volgt deze les
vervolgens niet, is er geen restitutie van lesgeld mogelijk.
Vakantie- en feestdagen:
De verplichte vakantie- en feestdagen worden in de leskwartalen niet meegerekend als lesdagen. Bij leerlingen
die op maandags les hebben zal er daarom in kwartaal 3 en 4 een les minder worden gefactureerd wegens
tweede paasdag en tweede pinksterdag.
Opzegtermijn:
Wanneer de leerling besluit om na het huidige kwartaal de lessen stop te zetten, dient dit schriftelijk binnen de
opzegtermijn kenbaar gemaakt te worden. Indien dit niet binnen deze termijn geschiedt, zal de leerling het
eerstvolgende kwartaal de lessen voortzetten op hetzelfde lesmoment met dezelfde lesduur. U ontvangt hiervoor
een digitaal betaalverzoek.
Opzegtermijn voor kwartaal 1 - Geen opzegtermijn*
Opzegtermijn voor kwartaal 2 - t/m woensdag 3 november 2021
Opzegtermijn voor kwartaal 3 - t/m woensdag 26 januari 2022
Opzegtermijn voor kwartaal 4 - t/m woensdag 13 april 2022
* Ieder jaar starten de inschrijvingen voor kwartaal 1 van het nieuwe schooljaar opnieuw voor alle leerlingen..
Iedere leerling die zich d.m.v het online inschrijfformulier heeft ingeschreven voor kwartaal 1 en is ingepland,
ontvangt hierover bericht met daarin de definitieve lesdag en -tijd. De inschrijving voor kwartaal 1 is daarmee
definitief en kan niet meer worden gewijzigd op opgezegd.
Tarieven:
€ 14,00 - 20 minuten (per privéles)
€ 21,00 - 30 minuten (per privéles)
Betaling:
Voorafgaand aan ieder leskwartaal ontvangt u een digitaal betaalverzoekje. Belangrijke gegevens zoals het
factuurnummer, het bedrag van het lesgeld en de naam van de leerling staan dan reeds voor u ingevoerd. U
wordt vriendelijk verzocht het lesgeld binnen 14 dagen te voldoen.
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