Reglement JTSZO 2020-2021
Met de inschrijving van uw kind bij Jeugdtheaterschool Zuidoost gaat u akkoord met het
reglement en algemene voorwaarden van de school.
• Cursusjaar 2020-2021
Het cursusjaar 2020-2021 loopt van 12 september 2020 tot 26 juni 2021.
Instroom is op meerdere momenten in het jaar mogelijk.
Het cursusjaar bestaat uit :
- de reguliere lessen,
- het Winterfestival ( korte presentatie tijdens theatrale rondgang door het theater),
- het Voorjaarsfestival ( kijken naar een voorstelling),
- het Zomerfestival (afsluitende presentatie in de theaterzaal Bijlmer Parktheater).
- Het cursusjaar wordt afgesloten met een les waarin vriendjes en vriendinnetjes
welkom zijn.
(Tijdens alle andere lessen worden uitsluitend leerlingen toegelaten!)
• Plaatsing:
U heeft uw kind opgegeven voor een cursus bij Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTS ZO). De
aanmelding is nu definitief. Wij rekenen erop dat hij/zij de hele cursus afmaakt. Kan uw
kind plotseling toch niet deelnemen aan de cursus, laat dit dan onmiddellijk aan ons
weten, kayleigh@jtszo.nl of 06-28997724. Wij kunnen dan iemand van de wachtlijst
plaatsen.
• Betaling:
Met de schriftelijke of telefonische inschrijving van uw kind, bent u met de
Jeugdtheaterschool Zuidoost een betalingsovereenkomst aangegaan. Vanaf het moment
van plaatsing in een cursusgroep bent u verplicht het volledige cursusgeld te betalen. U
ontvangt van ons een schrijven met de betalingsgegevens.
Er moet vóór aanvang van een cursusblok betaald worden.
Het lesgeld kan betaald worden door :
• een overmaking naar NL24 RABO 0168 766 140 t.n.v. Jeugdtheaterschool
Zuidoost. o.v.v. het betalingskenmerk van uw betalingsverzoek (= naam leerling
en naam cursus)
• Pinbetaling tijdens de zaterdag les bij onze gastvrouw.
U kunt het lesgeld in één keer betalen of in termijnen.
Betalingstermijnen:
1e termijn lesgeld:
2e termijn lesgeld:
3e termijn lesgeld:
4e termijn lesgeld:

betalen vóór 1 september 2020
betalen vóór 1 december 2020
betalen vóór 1 maart 2021
betalen vóór 1 juni 2021

• Tussentijdse opzegging:
De eerste les mag als proefles beschouwd worden. Indien uw kind na de eerste les afziet
van het volgen van de lessen, moet dit schriftelijk worden gemeld. JTS ZO rekent bij
afzegging € 5 administratiekosten. Na de tweede les wordt er in principe bij tussentijdse
afmeldingen geen lesgeld meer teruggestort; behalve bij geldige redenen.
• Aanvang lessen:
Uw kind moet minimaal 5 minuten en maximaal 15 minuten vóór aanvang van de les
aanwezig zijn zodat deze op tijd kan beginnen.
• Einde lestijd:
Uw kind moet binnen 15 minuten na het einde van de les worden opgehaald zodat de
volgende les op tijd kan beginnen.
• Kleding en aansprakelijkheid:
Het is belangrijk dat er tijdens de lessen makkelijk zittende schoenen en kleding wordt
gedragen (schone gympen en joggingbroek of iets dergelijks). Zwarte zolen zijn niet
toegestaan.
Het is veiliger als uw kind geen sieraden/horloge draagt tijdens de lessen.
Jeugdtheaterschool Zuidoost, docenten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor het
zoekraken van kleding, sieraden en dergelijke.
•
-

Eten en drinken:
Bij lessen van 60 minuten wordt er niet gegeten of gedronken tijdens de lessen.
Bij lessen van 90 minuten en langer is er halverwege de les een korte pauze waarin
uw kind een zelf mee genomen versnapering kan gebruiken.

• Gedragscode:
Wij zijn te gast op onze locaties. Dit betekent dat JTS ZO-leerlingen niet mogen
ronddwalen en alleen de toegewezen kapstokken en WC‘s mogen gebruiken. Bij
onacceptabel gedrag van een leerling neemt de docent contact met u op. Als uiteindelijk
het gedrag niet aangepast wordt kan de leerling de toegang tot de les geweigerd
worden.
• Verzuim van de leerling:
Als uw kind ziek is of om een andere goede reden niet naar de les kan komen, wordt u
verzocht dit vooraf te melden:
- zaterdagleerlingen: per mail (kayleigh@jtszo.nl) of per telefoon (020-4000771)
- 12+ leerlingen: bij de docent van de groep
Wanneer een leerling in de laatste periode teveel lessen mist kan de docent
beslissen hem/haar niet aan de eindpresentatie deel te laten nemen.
• Verantwoordelijkheid:
De Jeugdtheaterschool Zuidoost is verantwoordelijk voor uw kind tijdens lestijden. Na de
lestijden is het uw verantwoordelijkheid. U kunt wel aangeven aan ons via de
leerlingadministratie ( kayleigh@jtszo.nl) dat uw kind binnen op u moet wachten.

•

Sluiting Jeugdtheaterschool Zuidoost tijdens schoolvakanties en overige vrije
dagen:
In de bijlage vindt U het rooster voor het komende seizoen.
Dit rooster vindt u ook op het mededelingen bord van onze gastvrouw Kayleigh op
zaterdag.
• Annulering cursus:
Mocht er een cursus onverhoopt niet door kunnen gaan dan zoeken wij een goed
alternatief voor uw kind. Dit zal telefonisch of per e-mail met u besproken worden.
Voldoet dit alternatief niet aan uw wensen, dan wordt het gehele lesgeld teruggestort.
• Uitval lessen door verhindering docent:
Natuurlijk proberen wij bij ziekte van de docent altijd voor vervanging te zorgen. Pas als
een les tijdens een cursus meer dan twee keer uitvalt dan heeft de cursist recht op
teruggave van cursusgeld. U ontvangt altijd bericht van ons.
• Privacy statement:
Vanaf 25 mei beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels.
JTS ZO verzamelt uw persoonsgegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren,
(online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met uw toestemming gebruiken
wij de verzamelde gegevens om u te benaderen over cursusmogelijkheden van JTS ZO.
Uw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden. In ons Privacy Statement leggen
we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken.
• Promotiedoeleinden:
Tijdens het seizoen wordt er beeldmateriaal gemaakt. Dit wordt gebruikt voor
promotiedoeleinden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto’s en film van uw kind
worden gebruikt, neem dan z.s.m. contact met ons op.
• Wijzigen van persoonlijke gegevens:
Het is heel erg belangrijk dat wijzigingen in adres en/of telefoonnummer zo snel mogelijk
worden doorgegeven aan JTS ZO!
Schriftelijk: Jeugdtheaterschool Zuidoost, Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Per mail:
kayleigh@jtszo.nl

