Informatie voor cursisten
Graag informeren wij jou, als cursist van Scholen in de Kunst, over een aantal belangrijke zaken.
Geef je mening over de Open Deurenweken
Heb jij een proefles gedaan tijdens onze Open Deurenweken (4 t/m 16 september)? We willen graag
horen wat je ervan vond. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst samengesteld. Wil je die invullen
als je dat nog niet hebt gedaan? Jouw bijdrage helpt ons bij het verbeteren van onze dienstverlening
en het samenstellen van ons cursusaanbod. Alvast enorm bedankt!
Klantenpanel of audit: iets voor jou?
We zijn op zoek naar betrokken (ouders van) leerlingen en cursisten voor ons klantenpanel, die met
ons willen meepraten, meedenken en brainstormen over verschillende onderwerpen. Scholen in de
Kunst is bezig met het samenstellen van een nieuw strategisch beleidsplan en daarbij kunnen we
ervaringen en feedback van onze klanten goed gebruiken. Wil je graag af en toe je mening laten
horen of delen? Meld je dan aan bij Froukjen van der Wal.
Gevonden voorwerpen
Ieder cursusseizoen worden er spullen en persoonlijke eigendommen van cursisten gevonden en
bewaard. Ben je iets kwijt? Kijk dan in de week van 9 t/m 13 oktober a.s.in de bak naast lokaal 4.01.
Daarna worden bruikbare spullen naar de Kringloop gebracht.
Gratis zadelhoesje
Met de regenachtige herfst in het vooruitzicht, is het natuurlijk heerlijk om op een droog zadel te
zitten. Daarom delen wij graag Scholen in de Kunstzadelhoesjes uit. Kleurrijk en van duurzaam
materiaal gemaakt! Haal een hoesje op bij de balie op de 4e verdieping in het Eemhuis zodat ook jij
kunt zeggen: 'Ik zit op Scholen in de Kunst!'.
Herfstvakantie
Van maandag 16 t/m zondag 22 oktober is Scholen in de Kunst gesloten vanwege de herfstvakantie.
Kunstbrouwerij bruist wel door: vanaf maandag 16 oktober zijn er veel creatieve workshops voor
kinderen en tieners. Bekijk het aanbod >
Wist je dat…
- wanneer je meerdere cursussen bij ons volgt je korting krijgt? De (gezins)korting berekenen wij
automatisch en hoef je niet aan te vragen. Lees meer >
- je correspondentie kunt terugvinden op de site? Lees meer >
- Scholen in de Kunst actief is op Facebook. Berichten delen? Ja, graag!
- je bij Scholen in de Kunst een instrument kunt huren? Lees meer >
- er op 25 en 26 november a.s. weer een Masterclassweekend plaatsvindt? Bekijk het filmpje van het
vorige Masterclassweekend!

