Dansen is plezant en gezond.
Een “must” op eender welk feest.
Dansen, dansen, dansen…. Enkele
bedenkingen :


Je hebt een denkend lichaam nodig.
(Je moet denken als je goed wil dansen)



Uitmuntendheid is niet iets dat zomaar
verschijnt, maar het is iets waar je naar
streeft over de verschillende jaren van
dansen en training.









Een kunst is niet iets dat je onmiddellijk
kan leren en kan behouden.
Je moet voortdurend oefenen.
Als men goeie dansers ziet, dan zou je
denken dat die zeer ontspannen zijn.
Deze dansers hebbent echter veel
spanning in hun lichaam. Iedere spier
wordt gebruikt. Alles gebeurt van
binnenuit en is daarom niet direct
zichtbaar.
Veelvuldig oefenen is essentieel.
De leraar geeft informatie, maar de
leerling moet oefenen om te ‘leren’.
Op zaterdagavond is er regelmatig
dansavond voor vanaf 21 uur tot 24 uur.
Je kan dan vrij uw dansen inoefenen.
Er is aangepaste muziek en
discotheekverlichting.

WELKOM IN ONZE DANSSCHOOL !
FILOSOFIE VAN ONZE DANSSCHOOL :
Onze dansschool wil niet alleen passen aanleren,
maar heeft als doel om de kwaliteit van het dansen
te verhogen. Dus niet enkel aandacht voor nieuwe
figuren, maar ook voor een goede danstechniek en
goede danshouding.
Ons lerarenteam heeft niet alleen aandacht voor
het dansonderricht maar ook voor de morele
waarden: respect voor elkaar, leren luisteren, elkaar
niet pesten, leren les volgen met discipline. De
lessen worden besproken, want dansles geven is een
ernstig vak. Elke leraar probeert op alle gebied het
beste te bereiken.
WAT VERWACHTEN WE VAN DE LEERLINGEN
Een stevige concentratie in de lessen, volle inzet en
ook na de lessen nog eens extra oefenen helpt het
niveau te verhogen !
Dansschool Beyaert is aangesloten bij Buldo en de
Idta (Engeland). De zaakvoerders zullen u graag te
woord staan als je vragen hebt.
INSCHRIJVINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN:
* Inschrijvingen dienen te gebeuren in de
inschrijvingsweken of op de opendeurdagen.
* Inschrijvingen zijn enkel geldig na betaling.
* Het lesgeld wordt betaald per cursus.
INDELING LEEFTIJDEN
BREAKDANCE/HIP HOP = jeugd en volw.
ROOSJESKLAS
= 2e en 3e kleuterklas.
KIDDIES
= 1e en 2e leerjaar
KIDS
= 3e en 4e leerjaar
TEENIES
= 5e en 6e leerjaar,
en 1e middelbaar
TEENS
= vanaf 1e middelbaar
ADULTS
= vanaf 18 jaar.

Dans- en fitnesslessen
WAREGEM
Roterijstraat 130
tel: 056/61.09.64
www.dansschoolbeyaert.be
dansschool.beyaert@skynet.be

ART OF DANCE
DANSSTUDIO REGLEMENT
Dit reglement werd gemaakt in samenwerking met
alle leraars en heeft als doel de kwaliteit van de
lessen te verhogen en vooral het niveau van onze
dansers te verhogen. Bij het niet naleven van het
reglement heeft dansschool Beyaert en haar leraars
het recht om u de toegang tot de lessen te
weigeren.
Door het betalen van je lesgeld, verklaar je dat je
akkoord gaat met het schoolreglement.
ZALEN:
Onze zalen kunnen gebruikt worden voor het inoefenen va
je passen, vergaderingen, communiefeesten,
verjaardagsfeesten en trouwfeesten.
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

A D B DANSSTUDIO REGLEMENT

AANKOMST IN DE DANSSCHOOL:

Iedereen wordt verwacht om minstens 15 minuten voor
aanvang van de les aanwezig te zijn. Dit laat je toe tijdig
de aangepaste schoenen aan te trekken en nog eens naar
het toilet te gaan. Bij aankomst in de dansschool dien je
steeds uw lidkaart te vertonen.

AANSPREKEN LERAAR :

* Spreek je leraar aan voor aanvang van de les
indien je door ziekte afwezig bent geweest
of indien je door ziekte bepaalde bewegingen
niet ten volle kunt uitvoeren.
* Breng je leraar op de hoogte van eventuele
aandoeningen zoals diabetes, epilepsie…en leg
uit aan je leraar hoe er moet gereageerd
worden in geval van problemen.
* In elke pauze van de les kan je bij uw leraar
gaan om eventuele vragen te stellen.
* Spreek je dansleraar aan indien je wenst deel
uit te maken van een showteam.

AFWEZIGHEID IN DE LESSEN :

* Gemiste lessen worden niet vergoed.
* Lessen kunnen ingehaald worden in de loop
van éénzelfde cursus (september-januari
januari-mei). Je mag altijd een fitnessles
volgen ter vervanging van om het even welke
dansles.
* Lessen worden niet overgeplaatst naar een
volgende cursus.
* Abonnementen worden onder geen beding
terugbetaald. Bij ongeval of ziekte wordt er een
waardebon opgemaakt voor het volgende dansjaar mits
voorlegging van een doktersattest..

CONSUMPTIES:

Eigen consumpties (eigen

dranken/eigen versnaperingen) zijn niet toegelaten.
Gelieve na elke les de ledige glazen en flesjes terug te
brengen naar de bar.

DANSDEMONSTRATIES

: Alle

dansdemonstraties dienen aangevraagd te worden bij de
zaakvoerders van de dansschool. Alle verkopen of acties
ten voordele van de teams dienen aangevraagd te worden
bij de zaakvoerders van de dansschool.
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DATA LESSEN :

KLEDIJ

De uren en dagen van elke cursus kan je terugvinden
op onze folder, alsook op onze website :
www.dansschoolbeyaert.be

FACEBOOK

: Het is niet toegelaten om in

:

Clip, hip hop, moderne dans, musical jazz, girly, fitness :
geen jeansbroeken maar sportieve kledij. Zorg voor een goede
hygiëne.
Koppeldansen : stadskledij, geen nauwe rokjes.

naam van de dansschool of een team van de
dansschool zelf een facebookpagina of website op te
starten.

LIDKAARTEN : zijn strikt persoonlijk en

FAMILIE EN VRIENDEN:

ROKEN

Om de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen
en de concentratie niet te verstoren verzoeken we
alle toeschouwers, vrienden, kennissen en familie,
te verblijven in de cafetaria. (dus niet binnen te
gaan in de zalen waar er les wordt gegeven)

FILMEN /INTERNET:

Het is niet toegelaten om te filmen in onze
dansschool of de choreografieën van de dansschool of
dansleraars op internet te plaatsen.

GSM

:

Gevolg gevend aan de wetgeving, dienen wij u te verzoeken om
niet te roken in onze dansschool.

SCHOENEN

: dansschoenen dienen aangekocht te

worden in de dansschool. Dit vermijd dat je de verkeerde
schoenen aanhebt om les te volgen.
* Voor de cursussen ‘Clipdans’ zijn danssneakers verplicht.
* Stijldansen en swing : dansschoenen worden ten sterkste
aangeraden. (verplicht vanaf 2e jaar B stijldansen)

TOILETBEZOEK

:

Gelieve alle gsm’s af te leggen en veilig weg te steken
(niet op de tafels leggen). Gsm’s worden ook niet
gebruikt of bovengehaald in de pauze van de les. De
dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal.

HAARTOOI

voor roosjesklas, funky en hip
hop: haar in een staart, bles en frou frou
vastmaken met spelden. Balletles: haar in een dot.

JUWELEN : niet toegelaten.

Laat deze thuis.

Deze kunnen u bezeren.

KAUWGOM:

kunnen niet worden doorgegeven.

Geen kauwgom tijdens de les !

Gelieve alle kauwgom te deponeren in de vuilbakken of
in de potjes die op de tafels staan.
Er is een vuilbak aan één van de muren van de parking.

Door het betalen van je lesgeld, verklaar
je dat je akkoord gaat met het
schoolreglement.

:

Denk er aan om eerst naar het toilet te gaan en dan naar de les.
Ook in de pauze krijg je kans om naar het toilet te gaan (dus
liefst niet tijdens de les)

PRIVELESSEN

: kan je aanvragen bij de zaakvoerders

VERZEKERING

: In het lesgeld is er geen verzekering

van de dansschool. (is altijd op afspraak)

inbegrepen. Je kan een verzekering aanvragen via de dansschool.
Verzekering is enkel geldig voor kwetsuren ten gevolge van een
ongeval in de dansschool.

