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1 ODM/IDA voortgang
Aanwezig : Marishka van Loon coördinator dans, Marij Dings, interim locatie directeur Bonnefanten
College, +/‐ 20 ouders van zowel junioren, binnen‐ en buitenschoolse dansers.
Na een snelle voorstelronde stelde ook Marij Dings zich voor en vertelde over haar ruime ervaring als
schooldirecteur maar ook over haar meer dan 10 jaar ervaring met de dansvooropleiding in het
Valuas College in Venlo en de oprichting van Stg. Damu.
Ze heeft na een aantal gesprekken met dansleerlingen al meegekregen dat er een aantal
schooldocenten zijn die nog niet optimaal meewerken en soms zelfs denigrerende opmerkingen over
dans en dansers maken. Wanneer dit gebeurt is het belangrijk ook de namen van deze docenten te
melden bij Marishka of bij Marij zelf zodat de betreffende docent hier op aangesproken kan worden.
Ouder merkt op dat binnen de school een structuur in communicatie routes en omgangsvormen zeer
gewenst is. Nu is er geen reglement en is onduidelijk waar de leerlingen welke informatie vandaan
moeten halen. Magister‐Mail‐WhatsApp, alles wordt door verschillende schooldocenten door elkaar
gebruikt.

Zoals we ook in de november bijeenkomst hebben besproken is het nog steeds schipperen met de
lestijden. Binnenschools te laat, buitenschools te vroeg, het aanbod van welke lessen, wanneer.
Dit wordt momenteel allemaal op verschillende vlakken onderzocht.
Binnen de school zelf maar ook vanuit Codarts en de provincie wordt onderzoek gedaan naar de
meest optimale vorm en inhoud voor de dansvooropleiding. Als het goed is krijgen we hierover voor
de zomer een advies waar we mee aan de slag kunnen.

2 DansLab alleen toegang met toezicht
Uiteraard is er begrip voor de teleurstelling van de leerlingen dat ze, wanneer er geen begeleider
aanwezig is, niet meer in het Danslab mogen verblijven om te pauzeren of huiswerk te maken. Maar
we moeten het zelf niet willen dat de veiligheid van de leerlingen risico loopt wanneer niet alleen de
dansers maar ook jongens van de school boven in het Lab of in de dansstudio’s en kleedkamers
kunnen binnenkomen. Mocht er iets vervelends gebeuren dan zullen we daar enorme spijt van
krijgen. Ouders hebben hier zeker begrip voor maar bij de hoeveelheid lesuitval die er momenteel is
moet er ruimte zijn om rustig te kunnen studeren.
In werkelijke repetitie/danswerk gevallen kan onder voorwaarden toestemming gevraagd worden
om een sleutel bij de balie te halen.

3 Repetitierooster en Agenda tot de zomer
na meivakantie worden lesroosters aangepast aan de repetities voor de Eindvoorstelling Identity op
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MEIVAKANTIE
JUNIOREN DANS2DAAGSE
START REPETITIE PERIODE
Lestijden worden zoveel mogelijk
aangehouden maar kunnen wijzigen
HEMELVAART – VRIJ! *
geen les‐ WEL DANSREPETITIES *
*ID‐ Marishka D1 – 1200‐1430
*ID‐ Gideon D2 – 1200‐1430
*wel les Csaba‐ ook DANSREPETITIES *
*Amy Greene – 1145‐1445
START EINDEXAMENS
PINKSTER MAANDAG – vrij
DANSOUDERGESPREKKEN WEEK
Laatste les junioren (Presentatieles)
*Theater AINSI dansdoorloop
EINDrepetitieweek – EXTRA REP VOOR ALLEN
studio generale
OPBOUW – DANSREPETITITIES
DANS EINDVOORSTELLING
DANS EINDVOORSTELLING
DANS EINDVOORSTELLING
ZOMER VAKANTIE TOT/MET 19 AUGUSTUS

4 Nieuw volgend jaar
‐ Aanwezigheidsnorm 85% ‐ lager=punten aftrek
‐ Uniform balletpak voor de klassieke les.
‐ Privacy Wet
De dansopleiding valt hierbij onder het beleid van het Bonnefanten College. De school verzamelt
informatie van leerlingen die zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te
kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te
zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan
worden geboden. Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van
persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de
Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te
zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om
misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.
Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement verwerking leerling gegevens Stichting
Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin staat onder meer welke leerling gegevens
worden opgenomen en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage‐ en correctierecht komt
aan bod. Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Privacyreglement’ in te typen
in de zoekfunctie.

Foto’s en beelden van leerlingen. De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij
gebruikt daarvoor ook foto’s van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor
bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de
schoolgids en de website van de school maar ook soms op sociale media ter publiciteit.
De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto's om. Indien u niet wenst dat foto's waarop uw
kind herkenbaar in beeld is, voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u uw bezwaar
schriftelijk kenbaar maken via onze verklaring portretrecht De school zal dan zorgen dat foto’s
waarop uw kind herkenbaar in beeld is niet worden gebruikt. Mocht u aanvankelijk geen bezwaar
hebben gemaakt, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch een foto gebruikt waarop uw
kind herkenbaar in beeld is en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat alsnog bij voormelde
persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, de foto
van de website wordt gehaald.

