HUISREGLEMENT
FLEX DANSSTUDIO
Bij Flex Dansstudio dansen en lachen we, zijn we eerlijk, soms een beetje gek, doen we ons best en genieten
we van elkaar. Flex Moves You!
En... we vinden het fijn als jullie je aan een aantal regels houden en daarmee respect voor elkaar, het
gebouw en geleende spullen tonen.
ALGEMEEN
• Een ieder die naar Flex Dansstudio komt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de
bepalingen van dit reglement
• Leerlingen gaan respectvol met elkaar om en zullen elkaar op geen enkele manier overlast bezorgen
• Fietsen dienen buiten vóór de school in de rekken geplaatst te worden
• Er mag nergens in de school gerookt worden
• Men kan in de kleedkamer of beneden in de hal wachten totdat de les begint.
• Leerlingen mogen niet voor lestijd op de overloop of op de trap komen
• Laat de lesruimte en de kleedkamer netjes achter
DANSSTUDIO
• Graag op tijd aanwezig zijn in de lessen
• De dansstudio mag niet met schoenen die buiten zijn gedragen worden betreden
• Voor buitenschoenen hebben we rekken op de gang staan
• Elke dansdiscipline heeft een eigen kledingvoorschrift (zet in de danskleding en balletschoenen altijd je
naam), draag dus de juiste kleding behorend bij de les
• Kleding en schoeisel dienen in goede staat te verkeren, dus regelmatig wassen en herstellen
• Tijdens de lessen de benodigde spullen meenemen (bijv. musical- of zangmap, kniebeschermers)
• Lang haar mag niet los gedragen worden. Zelfs bij kort haar: uit het gezicht. Bij klassieke balletlessen: een
knot
• Mobiele telefoons, iPods, MP3 spelers en andere elektronica tijdens de lessen uitschakelen
• Voor de veiligheid zijn sieraden, horloges e.d. tijdens de lessen niet toegestaan
• Voor de veiligheid mag er geen kauwgom in tijdens de lessen
• Tassen mogen meegenomen worden in de dansstudio (kleding in de tassen en moeten geplaatst worden in
de grote vakjeskast)
• Niet met de handen aan de spiegels komen
• Alleen de dansdocenten mogen de geluidsapparatuur, ventilatie, licht bedienen en deuren of ramen
openzetten of dichtdoen
• Houd de nooduitgang en de brandslang altijd vrij!
LESSEN
• Nieuwe leerlingen mogen een proefles volgen. Bij een volgende les moet het inschrijfformulier zijn ingeleverd
voordat er aan de les mag worden meegedaan. De proefles wordt dan de eerste les van de cursus.
• Eén van de ouders van een nieuwe leerling kan tijdens de 1ste les komen kijken
• Verder kan er alleen gekeken worden tijdens de ‘kijklessen’
• Een losse les kan aangevraagd worden zodat een vriend/vriendin of familielid mee kan doen (zie prijzen bij
de algemene voorwaarden)
• Zorg er alsjeblieft voor dat (jonge) leerlingen vóór de les naar het toilet gaan
• Laat (jonge) leerlingen weten dat, als hun ouder/begeleider nog niet is gearriveerd, ze in de dansstudio op
hen kunnen wachten
• Graag tijdige melding per mail bij ziekte of andere redenen. Gebruik hiervoor onze afwezigheidmelding op
de website
• Bij blessure: meld dit vóór de les bij de dansdocent en vraag advies
• Ouders en leerlingen die informatie willen over lestijden, lesgelden, actueel nieuws kunnen kijken op
www.flexdansstudio.nl of contact opnemen met Jasmijn Wolfers van Flex Dansstudio
• Rondom voorstellingen wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk in de les aanwezig zijn
om mee te kunnen doen aan alle repetities. Voor degenen die meedoen in een voorstelling is deelname aan
de generale repetities verplicht, behoudens ziekte of andere dringende redenen. Hierover kunt u contact
opnemen met de desbetreffende dansdocent of Jasmijn Wolfers van Flex Dansstudio.
Voor aanmeldingen, administratieve en informatieve vragen kunt u telefonisch of via mail contact opnemen met de administratie
van Flex Dansstudio. Tussen en tijdens de lessen is hiervoor geen gelegenheid. Hiervoor graag uw begrip en medewerking.
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