Brandwijk, 13 juni 2014
Beste muziekleerlingen,
We informeren je via deze brief alvast over het volgende lesjaar. We gaan ervan uit dat
iedereen volgend jaar weer doorgaat. Als je geen les meer wilt hebben, geef dat dan vóór de
zomervakantie aan. Aan het eind van de zomervakantie zullen we contact met je opnemen
over je nieuwe lestijd. Na de zomer zijn alle lessen in ons nieuwe huis: Dorpsstraat 6 in
Molenaarsgraaf (naast de C1000). Je kunt parkeren op de parkeerplaats van de C1000.
De lesweken lopen parallel met de schoolweken van de basisschool. Tijdens de
vakantieweken zijn er geen muzieklessen. Dit jaar starten we op maandag 1 september met
de lessen. De vakanties vallen als volgt:
Herfstvakantie
Uitloopweken
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Uitloopweek
Zomervakantie

20 t/m 25 oktober 2014
8 t/m 20 december 2014
22 december 2014 t/m 3 januari
2015
23 t/m 28 februari 2015
6 april 2015
27 april t/m 9 mei 2015
14 mei 2015
25 mei 2015
6 t/m 11 juli 2015
13 juli t/m 22 augustus 2015

De laatste twee weken voor de kerstvakantie (8 t/m 20 december 2014) zijn ‘uitloopweken’.
Datzelfde geldt voor de laatste week vóór de zomervakantie (6 t/m 11 juli 2015) In een
uitloopweek worden lessen ingehaald die wij eerder in drukke tijden of in geval van ziekte
van onze kant hebben moeten afbellen.
Moet om welke reden dan ook een les door een leerling worden verzuimd dan kan er
onderling worden geruild. Dit dan van tevoren aan ons melden. Als er niet geruild wordt, dan
komt de les dus te vervallen en kan hij niet ingehaald worden.
De betaling zal per half jaar gedaan worden. Je kunt dus per half jaar stoppen met de
muzieklessen. De eerste leshelft eindigt 2 februari 2014 en bevat 18 lessen. Je krijgt de
rekening daarvan in september. De tweede leshelft gaat vanaf 9 februari 2014 van start en
bevat ook 18 lessen. Deze rekening krijg je in februari.
De tarieven voor dit lesseizoen zijn: €16 per half uur en €22 per drie kwartier. Dat betekent
dus € 288 per half jaar (voor een half uur les in de week). Voor muziekleerlingen van 21 jaar
en ouder moeten we 21% BTW doorrekenen.
Het is fijn als alle muziekleerlingen een schrift meenemen waarin we de huiswerkopdrachten
kunnen opschrijven. Richttijd voor het dagelijks oefenen: 20-30 minuten per dag. Thuis
oefenen hoort erbij; dan blijven de lessen leuk.

Neem gerust contact met ons op als er nog vragen zijn.
Een muzikale groet,
Gert-Jan en Hanneke Scherff
Dorpsstraat 6
2973 AB Molenaarsgraaf
muziekschoolvivace@gmail.com

Inschrijfformulier muzieklessen 2014-2015
Ja, ik geef me op voor muziekles bij ‘Vivace’ muziekonderwijs- en productie (Gert-Jan en
Hanneke Scherff) en betaal: (kruis aan)
 €288 per half jaar, + 21% BTW vanaf 21 jr. (18 lessen, een half uur les per week)
 €198 per half jaar, + 21% BTW vanaf 21 jr. (9 lessen, drie kwartier les per twee weken,
deze optie is alleen in overleg mogelijk en niet voor beginners)
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres

Ik wil graag muziekles: (kruis aan)
 Piano
 Dwarsfluit
 Akoestisch gitaar
 Elektrisch gitaar
 Muziektheorie
 Algemene muzikale vorming (groep 3-8)
 Ontdek muziek (groep 1-2)
 Zang
Ik ben beschikbaar voor muziekles op de volgende dagen: (kruis aan)
 Maandag
 ochtend  middag  avond
 Dinsdag
 ochtend  middag  avond
 Woensdag
 ochtend  middag  avond
 Donderdag
 ochtend  middag  avond
 Vrijdag
 ochtend  middag  avond
 Zaterdag
 ochtend  middag
Plaats: __________________

Datum: __________________

Handtekening muziekleerling (18 jaar of ouder) of ouders/verzorgers: __________________

