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Geachte ouders en leerlingen,
Graag informeren wij jullie over de toekomst van de dansopleiding aan het Bonnefanten College. Vrijdagmiddag
19 april is er een bijeenkomst geweest waarin de meeste ouders en leerlingen al geïnformeerd zijn. Hierbij waren
Ronald Wintjens (directeur De Nederlandse Dansdagen / Sally) , Liesbeth Wiertz ( nieuwe coördinator ODM per 1
augustus 2019) en Marij Dings aanwezig.
Er is over de volgende onderdelen informatie gedeeld:
Nieuwe coördinator dans
Onze nieuwe coördinator Dans is Liesbeth Wiertz. Zij heeft 30 jaar ervaring in Venlo met de ontwikkeling en
opbouw van deze opleiding van 10 tot 84 leerlingen. Liesbeth brengt kwaliteit mee in de opleiding. Het is fijn dat
ze van Venlo naar hier komt. We hebben haar specifiek gevraagd om weer aan de toekomst van onze
dansopleiding te bouwen, mee te werken aan een doorstart en strategische positionering in de regio en om
nieuwe leerlingen aan te trekken. “Het gaat om de talenten, en daar zorg voor dragen,” vertelt Ronald Wintjens,
directeur Sally en De Nederlandse Dansdagen. “We willen goed onderwijs realiseren, met aansluiting op de hbo
vakopleiding.” We hebben nu de steun van de provincie, de gemeente en LVO, zodat er een doorstart gemaakt
kan worden.
Invulling lessen 2019-2020
De bedoeling is dat we, als dat mogelijk is, de lessen in Kumulus laten plaatsvinden. En dat zowel interne als
externe leerlingen in dezelfde klassen gebundeld worden. In principe willen we hen dagelijks om 14:00 uur in
Kumulus laten beginnen en dan zijn ze om 17:00 klaar. Zeker voor de leerlingen die ver moeten reizen heeft dit als
voordeel dat zij op tijd klaar zijn.
Het is voor de interne leerlingen mogelijk om zo te roosteren. De externe leerlingen proberen we ook uit te
roosteren voor de middaguren zodat ze op dezelfde tijd les kunnen hebben. Je hebt dan een volledige klas die les
krijgt. Het aanbod van de lessen wijzigt en wordt meer gericht op techniek om de kwaliteit van de opleiding nog
beter te maken. Daarbij is ook volop ruimte voor creativiteit. We willen kinderen een degelijke en solide basis
bieden waarmee ze overal kunnen instromen en zich verder kunnen ontwikkelen.
Toekomst dansopleiding
De toekomst van de dansopleiding is afgelopen woensdag 17 april veilig gesteld door een toekenning van een
financiële ondersteuning van de Gemeente Maastricht. Zij willen de komende vier jaar investeren in de opleiding.
We willen een nieuwe campus neerzetten waarin niet alleen dans, maar ook beeldende kunsten en theater de
ruimte krijgen. De vooropleiding dans kan op zichzelf niet blijven bestaan. Toptalenten zijn er niet in grote
getalen, die zijn zeldzaam. Daarnaast kost de opleiding veel geld. Om het voortbestaan van de opleiding te borgen
dienen we de talentenopleiding breder te trekken. Dat schept meer ruimte voor de toekomst, een breed
ingebedde opleiding heeft meer kansen voor de toekomst.
U bent van harte welkom om contact op te nemen met Liesbeth Wiertz wanneer u aanvullende vragen hebt. Zij
ontvangt u graag. Haar contactgegevens: liesbethwiertz@gmail.com
Na de meivakantie zal Liesbeth een aantal zaken uitwerken en nader contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Marij Dings MEM
Locatiedirecteur a.i.
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