Lesinformatie 2020/21
Algemeen
Een lesjaar bestaat uit 37 of 19 lesweken en loopt van september tot juli. De schoolvakanties
van de betreffende regio zijn leidraad. Lesdata en tijden zijn in te zien en te wijzigen in de
online leskalender
Leslocaties & wekelijkse lestijden
dinsdag:
Rozet Arnhem
woensdag:
Rozet Arnhem
donderdag:
Bennekom
- mogelijk een extra doordeweeks dagdeel in de ochtend of middag, op basis van vraag

Lesvormen
Lespakket Kinderen t/m 12
Kinderen/jongeren krijgen standaard een wekelijkse individuele les van 30 minuten. Jonge
starters kunnen eventueel kiezen voor 20 minuten per week. De kinderen t/m 12 krijgen 1x per
maand een groepsles van 60 minuten. Gezellig én leerzaam! Deze vervangt de individuele les.
Starters kunnen beginnen in een duoles indien er voldoende aanmeldingen zijn.
Alle kinderen krijgen gratis toegang tot EARZ, een online programma waarmee je spelenderwijs
leert om o.a.noten lezen.
Lespakket jeugd
Standaard is een wekelijkse les van 30 minuten op een vast tijdstip. 1x per maand spelen we
samen in het Flidias ensemble. Data in overleg. Deze les vervangt een individuele les.
Afwijkende lestijden, zoals een om de weekse les kunnen in overleg.
Lespakket volwassenen
Voor volwassenen is een individuele les van 45 minuten om de week standaard. Deze les volg je
op een vaste dag en tijd. Lessen kun je 4x per jaar verzetten mits je dat minimaal een week
tevoren doet. Je kunt ook een duoles nemen. Zoek zelf een speelmaatje of geef bij mij aan dat
je iemand zoekt!
Prikkaart
De prikkaart werkt met losse afspraken. De uren waarop je les kunt afspreken kunnen variëren
afhankelijk van mijn beschikbaarheid, de keuze in lestijd/dagen kan daardoor beperkt zijn! De
prikkaart dient in 1x vooruit betaald te worden en is 1 jaar geldig.
Losse lessen
Voor de gevorderde leerling die zo af en toe coaching zoekt.
Ensembles (zie aparte pagina met uitleg per ensemble)
Naam ensemble
doelgroep
repetitie

tijd*

locatie

Bennekoms
Na Cailini

18+
21+

in overleg 1x maand
woensdag 13x jaar

19:30 -21:00
20:00-21:30

B’kom
Rozet

Instap

18+

woensdag 10x jaar

20:00-21:30

Rozet

Tarieven
De tarieven volgen het adviestarief voor privé pedagogen van de KNTV. Betaling kan in 1x in
september of in 12 gelijke maandtermijnen van september t/m augustus.
Tarieven 2020/21
Leerlingen tot 21 jaar
Lesvorm
btw*
20 minuten wekelijks
30 minuten wekelijks
30 minuten om de week
45 minuten om de week
Duoles 30 minuten wekelijks

per jaar

per maand

597,814,418,627,529,-

50,68,35,53,44,-

Lesvorm
30 minuten wekelijks
30 minuten om de week
45 minuten om de week
Duoles 45 minuten om de week

per jaar
985,506,759,505,-

per maand
82,42,64,42,-

Tienrittenkaart 45 minuten
(tot 1 jaar na aanschafdatum geldig)

418,-

35,-

Losse les 45 minuten

44,-

n.v.t

Volwassenen ensembles

165,-

n.v.t

Volwassenen 21+

Gezinskorting:indien u voor meer gezinsleden lessen afneemt krijgt u een korting van 5% op
het totaalbedrag voor de lessen.
Subsidie regelingen
1. Gemeentelijke subsidie: Arnhem: GelrePas, Wageningen: Ik Doe Mee Fonds, Ede: Ede
Doet Mee
2. Jeugdcultuurfonds Arnhem. http://www.jeugdcultuurfonds.nl/arnhem
3. Stichting Leergeld kan helpen! Kijk op http://www.leergeld.nl/arnhem

Lesovereenkomst Harp Praktijk Wageningen
Een cursusjaar loopt van september t/m augustus en bevat 37 wekelijkse lessen of 19
tweewekelijkse lessen. Je kunt op elke maand van het jaar instappen. Vakanties lopen zoveel
mogelijk gelijk met de basisschool vakanties v/d betreffende leslocatie.
Voorspelen & samenspel
Elke jaar is er minimaal 1 publiek voorspeelmoment en 1 of meer samenspel of workshop
projecten. Deze zijn bij de lesprijs inbegrepen.
Betalen
Prikkaarten dienen vooraf betaald te worden. Een lespakket kan op de volgende wijze betaald
worden;
a) in 1x (september)
b)

gespreide betaling in 12 termijnen via automatische overboeking

Opzeggen
Leerlingen met een lespakket kunnen tussentijds uitschrijven per brief of email. Je bent dan
het lesgeld van de maand van opzegging + 1 extra maand verschuldigd. Na opzegging ontvang
je een eindfactuur.
Verplaatsen les
Per lesjaar kun je tot 4 lessen zelf verplaatsen. Een ingeplande les kan tot een week vooraf
door de leerling zelf verplaatst worden. Dit kan door IN de online kalender de les aan te
klikken, dan “afmelden”. Je kunt nu intekenen op een “open les”.
Verzuim (bv. bij ziekte) van de leerling
Indien de leerling verzuimt is nog steeds lesgeld verschuldigd. Bij ziekte of bijzondere
omstandigheden is het mogelijk een vervangende les in te plannen als er tenminste 24 uur van
tevoren wordt afgemeld en er voldoende inhaalmogelijkheden zijn. Een vervangende les is
geen recht, wel een gunst. Lukt verplaatsen niet, dan vervalt de les.
Verzuim van de docent
Indien de docent door ziekte of onvoorziene ernstige omstandigheden verzuimt mag er binnen
een cursusjaar 1 les worden verzuimd zonder dat dit wordt gecompenseerd. Als de docent
binnen een cursusjaar door ziekte een 2de of 3de les verzuimt dan worden deze lessen in de
opvolgende weken ingehaald. Indien er een 4de les (of meer) wordt verzuimd vindt teruggave
van lesgeld plaats tenzij deze met instemming van de cursist door een collega-docent worden
waargenomen.
Covid-19
In verband met Covid-19 kunnen live-lessen vervangen worden door ZOOM (of Skype) lessen,
zodra de rijksoverheid live-lessen afraadt. Deze online lessen worden gezien als een zo
volwaardig mogelijke vervanging van de live-les, er vindt geen restitutie van de lessen plaats.
Prikkaart leerlingen die in de risico groep vallen, krijgen in overleg met de docent extra tijd om
de lessen in te plannen.

