Notulen Dansouderavond 28 september 2016
Aanwezig:

Marishka van Loon voor Opleiding Dans Maastricht (ODM),
Wim Ruijsch voor Bonnefanten College (BFC),
Reinetta Roepers voor Stichting Ondersteuning Danstalent Limburg (SODL),
ouders en leerlingen.
Afwezig met melding: Heidi Vos van Kumulus Intensieve Dans Academie (IDA)
Notulist:
Eleonora Harks, ouder
**toevoegingen marishka

Opening:
Marishka heet ieder welkom.
Het afgelopen jaar is (voor een proefperiode van 2 jaar) hard gewerkt aan een samenwerking met de
Intensieve Dans Academie van Kumulus om twee naast elkaar bestaande dansopleidingen elkaar te laten
aanvullen en inspireren. Hiervoor heeft Marishka een visie geschreven die later op de avond besproken zal
worden (zie bijlage). Of de samenwerking kon doorgaan was pas eind vorig schooljaar een feit. Dit schooljaar
moeten we deze samenwerking gaan waarmaken. We hebben het door het samenvoegen dus nu over
ODM/IDA en worden de termen binnenschoolse‐ en buitenschoolse‐leerlingen gehanteerd. Daarmee wordt
verstaan dat de leerlingen van het BFC als ‘binnenschoolse’ leerlingen genoemd worden, gezien zij het
dansprogramma ook binnen het BFC schoolrooster gecombineerd krijgen. Leerlingen van andere scholen
worden ‘buitenschoolse’ leerlingen genoemd, gezien hun keuze van dans en schoolse activiteiten niet
samengevoegd zijn. Het zijn maar benamingen, het heeft niets met niveau te maken.
De activiteiten op onze jaarkalender zijn er dan ook op gericht om als één opleiding op te treden.
Agenda:
*De dansjaarkalender die hopelijk ieder toegestuurd heeft gekregen wordt doorgenomen.
Download: http://opleiding‐dans.nl/dansjaarkalender‐2/
Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven voor de automatische rooster/kalender updates, kunt u zich hier
inschrijven. http://opleiding‐dans.nl/inschrijving‐rooster‐mailinglist/
* Marishka benoemt het aanbod van de Nederlandse Dansdagen en dat deze voor de leerlingen een
toegevoegde waarde hebben gezien de variëteit van de aangeboden dansvoorstellingen en de professionele
gezelschappen die Maastricht komen bezoeken.
Er zijn verschillende groepen waar geen entree voor wordt gevraagd.
*Junioren Dans2Daagse staat gepland voor 29 & 30 oktober. Een ‘open’ workshop weekend voor kids tussen de
9 en 12 jaar, met of zonder danservaring. Graag reclame maken! http://opleiding‐dans.nl/junioren‐
dans2daagse‐29‐30‐oktober‐2016/
Dat weekend geven we 2 workshops per dag (10:00‐14:00) met aansluitend (zondag 15:00) een presentatie
voor de ouders / verzorgers van de deelnemers.
De kosten voor dit hele weekend bedragen €40,‐
*Toetsenweken komen er aan, het was toegezegd dat deze binnen LVO Maastricht gelijk zouden vallen. Dit
blijkt in de praktijk anders te liggen bij het St. Maartenscollege (alleen gelijk voor de 1e jaars) en mogelijk
andere scholen. Hierdoor moeten leerlingen, met name die meedoen aan EigenWerk, goed hun agenda
plannen en niet in de problemen komen.
Wim Ruijsch neemt dit mee in overleg LVO.
Mochten er zich andere schoolse roosterproblemen voordoen dan dit graag melden bij Marishka.
*Zondag 13 november staat er een uitstap voor ODM/IDA leerlingen op de Agenda naar Aachen op het
programma, een voorstelling in het ‘Ludwigforum’ van de stukken “over the Rainbow‐Marishka/Maja, Second
chance ‐ Yvette/Performance Skills, en Courage‐ Csaba‐ BFC2/3” . Hier zal tijdens de les, repetitie, aandacht
aangegeven worden. Details over vervoer en ‘toneeltijd’ volgt binnenkort.
http://aufdemsprungfestival.de/auffuehrungen/jugendtanzkompanien‐aus‐nrw‐und‐nl.html
*Het eigenwerk staat ook weer op de agenda. De leerlingen zullen hier na de herfstvakantie actief mee bezig
gaan. Deze processen van eigen keuzes maken en het belang van samen werken het rekening houden met
elkaars mogelijkheden, wensen, creativiteit en het bieden van ruimte voor ieder is een pittig proces waaruit
vele leermomenten gehaald kunnen worden en leveren een bijzonder mooie voorstelling op.
De voorstellingen zullen op 18 december (om 14:00 en om 17:00) gehouden worden met een bouw en
repetitie dag de 17de december.

*Evaluatie van de leerlingen:
binnenschools 4x per jaar, ivm rapportcijfer
buitenschools 2x per jaar
*Er is een project van start gegaan Zorg & Dans.
Een mooie samenwerking met St. muziek Jong voor Oud. http://www.muziekjongvooroud.nl/
Dit worden +/‐ 10 improvisatie voorstellingen, die door niveau 3&4 in een ‘pool’vorm worden ingevuld zodat
ieder een kans krijgt en de belasting geminimaliseerd wordt.
Data zijn nog niet bekend maar dit zal in het voorjaar zijn.
*Op 13 december staat een workshop voor de leerlingen ¾ gepland, Isabel Bernards, of een van haar dansers,
aansluitend aan de voorstelling “Ne me Quite pas” gegeven. De tijd van de workshop wordt nog bepaald (het is
een dinsdag…;‐(
*HBO Codarts, Rotterdam, zal in maart door groep ¾ bezocht worden. Hierover worden de leerlingen die
daarvoor in aanmerking komen, uitgenodigd en tijdig geïnformeerd.
*Eindvoorstelling staat gepland op 11, 12 en 13 juli in het Kumulus theater op de Herbenusstraat, indeling en
gasten zijn nog onbekend. Het leerlingen aantal van ODM/IDA is nu groter en om niet een 6 uur lange
voorstelling neer te zetten bestaat de kans dat niet iedereen zo veel te dansen krijgt als de afgelopen jaren.
Leskosten:
In de samenwerkingsovereenkomst van Kumulus en LVO (Bonnefanten College) is voor dit ‘overgangsjaar’
besloten dat IDA 1 en 2 onder LVO vallen maar 3 en 4 nog niet.
Helaas heeft de gemeente de prijs voor de Kumulus lessen in het algemeen moeten verhogen. Dit betekent dat
er nu nog verschillende prijzen gehandhaafd (moeten) worden. De niveau 3 en 4 avond en zaterdag lessen
kunnen als totaal pakket oplopen tot bijna €2000,‐ .
Dit is schrijnend en daar wordt hard aan gewerkt om dit tot de normalere hoogte terug te kunnen brengen.
Stichting DAMU heeft ons een brief gestuurd voor mogelijke reiskosten vergoeding voor Damu leerlingen.
Hierover hebben de mogelijke aanvragers een mail ontvangen.
Dat dit jaar de DAMU regeling LVO‐Maastricht breed geldt moet nog bevestigd worden**.
Binnenschoolse regels:
 Na 18:00 gebruikt iedereen van/naar de dansafdeling de studio uitgang.
I.v.m. alarm kun je niet verder dan de kluisjes!
 Er kan een extra kluis gekregen worden voor dansspullen.
Pauzeren mag niet op de dansafdeling als je daar nog geen les hebt.
 Je kunt je fiets (netjes!) plaatsen bij de hoofdingang van de school. Er wordt gewerkt aan
fietsenrekken bij de studio uitgang.
 Alleen wanneer de aula te rumoerig is kun je naar het OLC om huiswerk te maken. Als deze gesloten is
even in het kantoor 124b naast het OLC vragen of zij de deur voor je openen zodat je kunt studeren.
Melden bij Dhr. Ruijsch wanneer deze mogelijkheid niet voldoende werkt.
 Voor extra repetitie ruimte voor EigenWerk mogen we op donderdagen en vrijdagen na de
herfstvakantie tijdens de impro uren gebruik maken van de ‘muziekkelder’(**onder begeleiding van
Marishka).
 **Momenteel zijn we nog in overleg of er een sleutel gevraagd mag worden voor extra repetities op
de dansafdeling zelf, wanneer de dansdocenten nog niet aanwezig zijn. Belangrijk is dat de veiligheid
gehandhaafd blijft. Binnenkort meer.
 Oproep deelname ouderraad/medezeggeschapsraad Bonnefantencollege/LVO
Roostering van lessen en planning van de toetsweken is nog steeds niet optimaal.
Voor beter afstemming is het van groot belang dat iemand van de dansouders deelneemt in de
ouderraad/medezeggeschapsraad. Ouders die zich wil inzetten als vertegenwoordiger van de dansouders in
(één van) deze raden kunnen contact opnemen via de BFC website
http://www.bonnefantencollege.nl/default.aspx?id=100&template=algemeen.htm&taal=nl

Reinetta Roepers over Stichting ondersteuning Danstalent Limburg (SODL)
Stichting Ondersteuning Danstalent Limburg bestaat uit: Harold Schroeder (voorzitter),
Sven Jacobs (penningmeester), Reinetta, Roepers (secretaris), Ronald Wintjens (lid),
Leo Benders (lid).
In het verleden opgericht om de dansopleiding boven water te houden. Aanleiding was dat niemand (LVO.
Codarts) de verantwoordelijkheid voor ODM op zich wilde nemen en er was een groot financieel probleem dat
moest worden opgelost.
Gedurende d laatste twee jaar is de doelstelling langzaam gewijzigd naar het faciliteren van de ontwikkeling
van een kwalitatief hoogwaardige dansinfrastructuur voor dansonderwijs in Zuid‐Limburg. Het bevorderen van
samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en dansprofessionals. Nadruk ligt op activiteiten die
leerlingen genereren.
Afgelopen twee jaar bezig gehouden met:
1.
2.
3.

Aanvragen en verantwoorden van subsidies
Werven en onderhouden sponsoren
Bijeenkomst dansinfrastructuur (17 juni 2015, Sittard) ter bevordering van de samenwerking tussen de
dansscholen.
4. Faciliteren symposium
5. Samenwerking ODM en Kumulus IDA
6. Inbedding dansopleiding in BFC: dans als integraal onderdeel opleiding
Resultaten:


Intentieverklaring LVO/SODL/Gemeente Maastricht (Kumulus)mei 2015
o Samenwerking moet leiden tot kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van de danslessen
o Samen uitvoeringen en voorstellingen
o Ontwikkelen van een gezamenlijke en gedragen visie: wordt vanavond toegelicht door
Marishka (zie bijlage)
o Proefperiode van 2 jaar: Marishka in dienst bij LVO
 Dans duidelijk onderdeel VHBO
 Leerlingen mogen na de ODM‐IDA proefperiode van 2 jaar dansopleiding (**binnenschools) gewoon
afmaken.
Aandachtspunten:




Roostering verdient nog steeds grote aandacht om dans te integreren in regulier onderwijs.
Dansopleiding ook toegankelijk voor andere middelbare scholen in Maastricht
Ouderraad van LVO (BFC) dient te worden aangevuld met een dansouder (relevant voor o.a. roostering)
Wie stelt zich beschikbaar??
Toekomst:
Nu willen we eindelijk een definitieve stap maken:




BFC/LVO en Codarts en andere partijen nemen structureel verantwoordelijkheid voor de dansopleiding:
voldoende middelen, voldoende faciliteiten, bestuurlijke steun. Daar vinden gesprekken over plaats.
Dat is ook essentieel om voldoende leerlingen te kunnen werven, zodat financiële onafhankelijkheid groter
wordt
Einddoel: leerlingen met professionele potentie moeten als vanzelfsprekend naar ODM en de
dansopleiding draagt haar steentje bij aan de lessen van BFC.

Marishka van Loon samenvatting visie samenwerking ODM/IDA

Waar willen we heen?
Eén structureel in het LVO onderwijs verankerde dansopleiding in samenwerking met
Kumulus.
Dansonderwijs voor een excellente top. Een hoogwaardig en intensief dansaanbod op 4 niveaus voor
diverse ambities, ongeacht leeftijdsgroep, woonplaats en/of schoolkeuze.

Hoe gaan we dat doen?
Damu licentie - LVO Maastricht breed
Afstemming planning LVO Maastrichtscholen
Dansaanbod aansluitend voor binnen- en buitenschoolse danstalenten
Zie bijlage voor het gehele document.
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gereed
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status

lesgeld buitenschools niveau ¾
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Dit jaar al LVO breed? Ivm reiskosten
vergoeding.

LVO‐Kumulus
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T. Wijnants

in werking

