Informatiebrief lesseizoen 2019-2020
Helena van Tongeren
Lesdagen:
Maandagochtend 10.00-13.00u / maandagmiddag 15.30-17.00u - locatie Professor vd Waalsstraat
Dinsdagmiddag 13.30-18.00u - locatie Weltevredenstraat
Donderdagmiddag 15.00-18.00u / donderdagavond 18.00-21.00u - locatie Weltevredenstraat
Vrijdagochtend 10.00-13.00u / vrijdagmiddag 15.30-17.00u - locatie Professor vd Waalsstraat
Graag uw voorkeur zo ruim mogelijk op het aanmeldingsformulier aangeven. Ik probeer een rooster te
maken dat voor iedereen zo fijn mogelijk is. Voorkeurstijden worden op binnenkomst
aanmeldingsformulier verdeeld.

Lestijd en tarieven kinderen:



Kinderen tot 10 jaar hebben tot een bepaald niveau meestal genoeg aan 30 minuten per week.
Voor de leerlingen ouder dan 11 jaar die langer dan 3 jaar les hebben en ook in een orkest zitten adviseer
ik 45 minuten les per week af te nemen.

30 min per week voor 34 lessen
45 min per week voor 34 lessen
45 min voor 20 lessen p/j
(alleen voor leerlingen 14+,
vaste lestijd is niet altijd mogelijk)

-€707,- p/j bij betaling voor 15 juli 2019
-€62,- p/m van 1 augustus 2019 t/m juli 2020
-€1060,- p/j bij betaling voor 15 juli 2019
-€92,- p/m van 1 augustus 2019 t/m juli 2020
-€625,p p/j bij betaling voor 15 juli 2019
-€55,- p/m van 1 augustus 2019 t/m juli 2020

Lestijd en tarieven volwassenen:
(Tarieven voor volwassenen zijn inclusief btw.)
30 min per week voor 34 lessen
-€840,- p/j bij betaling voor 15 juli 2019
-€73,- p/m van 1 augustus 2019 t/m juli 2020
45 min per week voor 34 lessen
-€1250,- p/j bij betaling voor 15 juli 2019
-€109,- p/m van 1 augustus 2019 t/m juli 2020
45 min voor 20 lessen p/j
-€740,- p/j bij betaling voor 15 juli 2019
-€65,- p/m van 1 augustus 2019 t/m juli 2020
Leskaart voor 5 uur les
-€260,- per kaart



U krijgt korting op het jaarbedrag bij betaling voor 15 juli 2019
Betaling per maand loopt van 1 augustus 2019 t/m 1 juli 2020, u ontvangt iedere maand een betaallink per
e-mail.

Inschrijven (alt)vioollessen:
Inschrijfformulier 2019-2020

Divertimento:
Inschrijven Divertimento Start
Inschrijven Jong Divertimento
Inschrijven Divertimento Jeugdstrijkorkest
Inschrijven Kamerorkest Divertimento voor volwassenen
Inschrijven zomerkamp Zuid-Frankrijk (bij aanmelding tot 1 juli 2019 krijg je €150,- korting)

Eerste lesweek:
De eerste lesweek start 2 september 2019
Uitvoeringen:
Dinsdag 26 november 2020 voorspeelavond volwassenen
Zondag 17 november 2019 voorspeelochtend 11.30u voor VMH-leerlingen
Zaterdag 18 januari 2020 voorspelen voor kinderen
Zondag 29 maart 2020 voorspeelochtend 11.30 voor VMH-leerlingen
Zondag 28 juni 2020 voorspelen voor kinderen
Vakantierooster 2019-2020:
Zomervakantie:
t/m 1 september 2019
Herfstvakantie:
20 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie:
15 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie:
16 februari t/m 22 februari 2020
Meivakantie:
26 april t/m 10 mei 2020
Zomervakantie:
28 juni t/m 30 augustus 2020
Andere dagen waarop er geen lessen gegeven worden:
Sinterklaas:
Donderdag 5 en vrijdag 6 december 2019
Goede vrijdag:
Vrijdag 10 april 2020
Tweede paasdag:
Maandag 12 april 2020
Hemelvaartsdag:
Donderdag 21 mei 2020
Tweede Pinksterdag:
Maandag 1 juni 2020

Lesvoorwaarden:










Het schooljaar loopt van september tot half juli, in de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, er
wordt uitgegaan van 34 weken les.
De cursus wordt in principe voor een jaar aangegaan, in bijzondere gevallen kan hiervan worden
afgeweken.
Het lesgeld dient op tijd door de u zelf aangegeven optie te worden voldaan. Bij niet op tijd betalen kan een
herinneringsfactuur uitgeschreven worden, kosten hiervoor bedragen 10 euro per extra factuur.
Administratiekosten zijn per lesseizoen €15,- per leerling, dit bedrag komt bovenop het lesgeld. Leerlingen
die lessen volgen aan de Weltevredenstraat maken dit bedrag voor 1 augustus o.v.v. naam leerling over op
rekeningnummer: NL28INGB0005114617 t.a.v. A. Häder. Leerlingen die lessen volgen aan de Prof. v/d
Waalsstraat gaarne overmaken op rekeningnummer NL75RABO0179998889 als donatie aan Stichting
Divertimento, o.v.v. naam leerling.
Bij ziekte gaarne afmelden, tijdens het geven van lessen wordt de telefoon nooit opgenomen. Op berichten
via Whats-app of sms krijgt u altijd zo spoedig mogelijk een reactie.
Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de docent wordt voor vervanging of een financiële regeling
gezorgd.
Door de leerling verzuimde lessen kunnen over het algemeen niet worden ingehaald, zelf ruilen met een
andere leerling is altijd mogelijk. Voor leerlingen die losse lessen afnemen: afgesproken lessen worden niet
in rekening gebracht indien deze 24 uur van te voren per sms afgemeld worden.
Pianist: Het is mogelijk om gebruik te maken van een door mij ingehuurde professionele pianist. Kosten
hiervoor bedragen 40,- per uur (10,- per 15 min)
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