STUDIEOVEREENKOMST
Naar aanleiding van eerdere ervaringen en gesprekken legt Opleiding Dans Maastricht/Intensieve
Dansacademie (ODM/IDA), in het Bonnefanten College en in Kumulus via een studieovereenkomst
jaarlijks een aantal afspraken vast met de dansleerling en ouders, om een succesvolle start en verder
verloop van de dansopleiding van de dansleerling te kunnen nastreven.

de dansleerling en ouders:
 De ouders van de dansleerling en de dansleerling zelf zijn bekend met het bovenstaande, de
inhoud van het de studiegids met het leerlingenreglement, de verplichte data op de
dansjaarkalender en de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage, waarvoor zij in oktober een
factuur zullen ontvangen. (bedrag en betalingswijze: zie leerlingenreglement 3b).
 Ouders en leerlingen zijn bekend met de persoonsgegevens- en publiciteitsafspraken en
hebben een toestemmingsformulier ondertekend en ingeleverd.
 Het is zowel de ouders als de dansleerling duidelijk dat een aanwezigheidspercentage van
85% per periode gewenst is voor een goede vooruitgang. Gemiste lessen/repetities worden
genoteerd en hebben invloed op het rapportcijfer. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald
en extra lessen kunnen worden gedaan om het aanwezigheidspercentage weer te verhogen.
 Als er onverhoopt door een geldige reden verzuimd moet worden dan zal de dansleerling zelf
tijdig een afspraak maken met de docent of medeleerlingen over de inhoud van de gemiste
les(sen).
 De leerling zal de aanwijzingen van de docenten en medewerkers opvolgen, in het belang van
een goed verloop van de lessen, voorstellingen en extra activiteiten.
 Het is de ouders en de dansleerling bekend dat per jaar bekeken wordt of voortzetting van de
dansopleiding zinvol is.
 De dansleerling zal alles doen om het gestelde doel te kunnen bereiken en daarbij goed
overleg plegen met coördinator en docenten.
Conclusie:
Als deze overeenkomst niet nageleefd wordt door de dansleerling en/of ouders, is de afspraak dat er
disciplinaire maatregelen getroffen kunnen worden.
Voor akkoord en gezien,
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ODM/IDA:
 ODM/IDA biedt de begeleiding in danslessen en coaching conform de doelstelling zoals
opgesteld in 2010. (na te lezen op: https://opleiding-dans.nl/missie-visie/)
 ODM/IDA stelt in augustus een jaarkalender op en zal evt. wijzigingen hierop zo vroeg
mogelijk doorgeven. Deze wijzigingen worden u via de nieuwsbrief en via de website
toegestuurd. ODM/IDA staat open voor overleg over en evt. correcties op de wijzigingen in de
kalender tot een week na de wijziging.
 ODM/IDA overlegt tijdig met ouders en leerling over eventuele problemen.
 Uitgangspunt voor de dansleerlingen, naast de richtlijnen van het Bonnefanten College, is:
de studiegids met het leerlingenreglement en de jaarkalender met aanvulling via de website
www.opleiding-dans.nl en de schoolregels.

