Verslag ouderavond DANS woensdag 5 april 2017
Opening: Marishka heet iedereen welkom en neemt de agenda voor de bijeenkomst door.
Agenda
# Eindvoorstelling; wijzigingen roosters vanaf meivakantie, toegewezen choreografen en regels.
Op 3 maart is naar iedereen, handmatig, een uitleg over de eindvoorstelling en een rooster voor de
repetitiewijzigingen gestuurd. Deze zijn in vogelvlucht doorgenomen en worden bij de notulen op de
website beschikbaar. Nogmaals is een oproep gedaan voor inschrijving voor de auto‐mail service
hierin komt niet alleen de dansweekroosters maar ook belangrijke info en data.
http://opleiding‐dans.nl/inschrijving‐rooster‐mailinglist/
gestelde vraag: ik heb me ingeschreven op de auto‐mailservice maar ontvang geen mail.
antwoord: Let op u moet na de inschrijving in uw mailbox (check ook spambox) een e‐mail link
bevestigen, deze komt van google‐feedburner.
gestelde vraag: Kunnen wijzigingen in het repetitierooster, met name die op zaterdag, ivm
bijbaantjes van leerlingen, eerder doorgegeven worden.
antwoord: Hoewel wij uiteraard heel blij zijn met onze samenwerking met professionele
gezelschappen, choreografen en dansers brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Wij kunnen de
flexibele repetitieroosters van een professioneel gezelschap niet beïnvloeden en zijn afhankelijk van
hoe onze tijden daar in passen… Wel is een verzoek uitgegaan om eventuele wijzigingen zo beperkt
mogelijk te houden. Ook zullen we zelf een betere communicatie methode bedenken, deze was de
afgelopen periode te onoverzichtelijk.
# Dans jaarkalender tot en met Juli
Deze is doorgenomen en wordt bij de notulen op de website beschikbaar.
# Schooljaar 17‐18 samenwerking LVO‐KUMULUS
Dit schooljaar (16‐17) zijn we in de samenwerking LVO‐Kumulus (oftewel ODM/IDA) gestart met het
samenvoegen van de binnen‐ en buitenschoolse groepen Dans niveau 1 en 2. Zowel organisatorisch
als financieel zijn hier voordelen uitgekomen. Nog niet alles is rond en afgesproken maar wel is
duidelijk dat deze samenwerking nog een schooljaar krijgt om verdere bijeenvoeging uit te werken.
Komend schooljaar 17‐18 komen ook de binnen‐ en buitenschoolse groepen Dans Niveau 3 en 4 bij
elkaar. Het wordt een spannend jaar met een aantal deadlines:
1 ‐ voor de zomervakantie moeten tariefafspraken gemaakt worden om de tarieven van Kumulus en
LVO gelijk te trekken. Hier zijn nog geen garanties maar we streven naar:
Een maximum bedrag van 1200,‐ voor 7 lessen per week.
Bij een lager aantal dan 7 lessen wordt een berekeningsstaffel toegepast.
Bij een hoger aantal dan 7 lessen, blijft het maximum bedrag van 1200,‐ gehandhaafd.
2 ‐ na de herfstvakantie wordt de samenwerking LVO/Kumulus geëvalueerd en wordt besloten of
deze samenwerking na schooljaar 17‐18 wordt voortgezet. Na de evaluatie van dit schooljaar 16‐17
hebben wij hier een heel positief gevoel bij, maar er is zeker nog werk aan de winkel.
3 ‐ rond februari 2018 wordt er een beslissing genomen hoe en waar de dansopleiding het beste
binnen de LVO plannen past. Hiervoor wordt momenteel met Stichting Ondersteuning Danstalent

Limburg aan een Businessplan gewerkt en worden structurele partners gezocht. De opleiding is niet
meer van alleen het VHBO maar moet alle scholen LVO breed kunnen bedienen. Hiervoor is in eerste
instantie onze samenwerking met Kumulus tot stand gekomen. We kunnen nu ook leerlingen die niet
op het Bonnefanten College op de Eenhoornsingel zitten aannemen voor een opleiding of intensief
laten meetrainen. Hiervoor moeten wel in het dansrooster een aantal kleine concessies worden
gedaan, zowel voor de binnen‐ als de buitenschoolse leerlingen:
‐ Het dansrooster begint volgend jaar vanaf 15:00 tot 20:00. Een concept dansrooster is uitgedeeld
en komt bij de notulen op de website beschikbaar.
‐ Voor een dans(voor)opleiding (en behoud van DAMU vrijstellingen) blijft een minimaal aantal
lessen van 7 per week verplicht. **Dit zijn volgend schooljaar, 4 klassieke lessen, 2 moderne lessen
en 1 contemp/urban les. Improvisatie inclusief EigenWerk is optioneel.
‐ Voor de intensieve danstraining blijft een minimum van 4 lessen verplicht.
‐ Er wordt voor alle leerlingen gebruik gemaakt van 2 locaties; de Eenhoornsingel (Bonnefanten
College) en de Herbenusstraat (Kumulus). Leerlingen hoeven tussen de danslessen door niet te
wisselen van locatie.
gestelde vraag: kunnen bij de verschillende LVO scholen in ieder geval de toetsweken op elkaar
afgestemd worden omdat dit bij met name EigenWerk en de Eindvoorstelling tot problemen leidt.
antwoord: dat is eerder al toegezegd en geprobeerd. Voor de onderbouw weten we vrijwel zeker dat
dit gebeurt, voor de bovenbouw zullen we navragen en het ook voor komend schooljaar weer
aankaarten bij LVO.
opmerking: We hebben voor het Bonnefanten College gekozen omdat het dansrooster in het
lesrooster zat ingebed. Nu wordt alles later en krijgen met name de leerlingen van buiten Maastricht
nog langere dagen, zonder dat ze met tussen uren even naar huis kunnen gaan en moeten zonder
fiets van locatie wisselen.
antwoord: Dat klopt, vanwege de noodzakelijke uitbreiding naar ook een buitenschools aanbod
moeten we wel later op de dag gaan zitten... We zullen voor eventuele tussen uren nog eens
aankaarten dat er een rustige en ruime plek moet zijn om in de tussenuren huiswerk te kunnen
maken. De aula is vaak gesloten en te rumoerig voor serieuze studie. Het OLC zit vaak vol.
Met de bus is Kumulus 3 haltes en uiterlijk een kwartier reizen.
Nadat er geen vragen meer zijn, besluit Marishka, de vergadering.

** toevoeging na ouderavond

