(HER)AANMELDING SEIZOEN 2022-2023
INFORMATIE VOOR BESTAANDE CURSISTEN SCHOLEN IN DE KUNST
Wanneer hoef je niets te doen?
1. Ben je volwassen en ga je volgend seizoen dezelfde JAARcursus (meer dan 28 lessen) volgen, dan
hoef je niets te doen! Wij maken de inschrijving voor je in orde.
2. Blijf je (jeugd en volwassenen) hetzelfde instrument spelen voor hetzelfde aantal minuten en van
dezelfde docent, dan hoef je niets te doen! Je ontvangt een nieuwe lesafspraak via jouw docent voor
de start van het seizoen.
Wanneer moet je wel iets doen?
1. Alle kinderen en jongeren die een groepsles volgen, moeten zich opnieuw aanmelden voor het
nieuwe seizoen! Dit heeft te maken met het herindelen van de leeftijdsgroepen en
titelwijzigingen. Als het goed is, heeft je docent je hierover geïnformeerd.
> Schrijf je kind via de website in voor een nieuwe cursus. Vraag eventueel advies aan de docent.
2. Jij of je kind volgt een korte cursus (minder dan 28 lessen) en wil na de zomer verder.
> Schrijf jezelf en/of kind dan via de website opnieuw in.
LET OP: ook cursussen die uit blokken zijn opgebouwd (bijv. 3x10 lessen of 2x15 lessen) vallen onder
korte cursussen. Hiervoor dien je je dus opnieuw via de website in te schrijven.
3. Alle volwassen cursisten die weer een (dezelfde) jaarcursus gaan volgen maar dan op een andere
dag, tijd of locatie, schrijven zich ook opnieuw in.
> Beëindig je huidige cursus door in mijnscholeninkunst op 'stoppen' te drukken.
> Schrijf je vervolgens via de website in voor je nieuwe cursus. Vraag eventueel advies aan je docent.
4. Alle leerlingen (jeugd en volwassenen) die een ander instrument willen gaan doen.
> Beëindig je huidige cursus door in mijnscholenindekunst op 'stoppen' te drukken.
> Schrijf je via de website in voor een ander instrument.
Voor alle overige wijzigingen met betrekking tot instrumentale les (b.v. aantal minuten of docent)
kun je mailen met klantenservice@scholenindekunst.nl
Seizoen 2022-2023 op de site
Sinds 15 juni jl. staan alle cursussen op onze (vernieuwde!) website. Ga hiervoor
naar: www.scholenindekunst.nl. Een belangrijke wijziging is dat de cursussen en lessen zijn
ondergebracht in onze vijf scholen. Kijk rond en laat je inspireren!
Wat verandert er in het seizoen 2022-2023?
> Kleine prijsverhoging
In verband met landelijke prijsstijgingen, ziet ook Scholen in de Kunst zich genoodzaakt de
cursusbedragen voor 2022-2023 iets te verhogen.

> Samenspelabonnement
Vanaf komend seizoen gaan we werken met het samenspelabonnement. Scholen in de Kunst biedt
kosteloos een samenspelabonnement voor muziekleerlingen die individuele muzieklessen volgen.
Het abonnement heeft een waarde van € 200 voor kinderen en € 240 voor volwassenen.
Binnen het samenspelabonnement kun je meespelen of zingen met elk Scholen in de Kunstensemble, koor of orkest afhankelijk van het instrument en je niveau. Het maakt dan niet uit in
hoeveel ensembles of orkesten je speelt. Welke ensembles en orkesten er allemaal zijn, kun je
terugvinden op onze website.
> Combinatiekorting
De combinatiekorting wordt verruimd en geldt vanaf volgend seizoen voor alle jaarcursussen, ook die
voor volwassenen. Als je twee of meer jaarcursussen afneemt met één account dan krijg je 3,5%
korting op alle jaarcursussen (voorheen was de korting 10% voor de goedkoopste jaarcursus).
> School voor Talent-korting
Bij toelating tot de School voor Talent wordt de volgende korting toegepast:
School voor Talent Muziek: 100% korting op het lesgeld van 350 lesminuten.
School voor Talent Beeldend, Theater & Dans: tot 100% korting op één cursus naast het programma
van de School voor Talent, met een maximum van € 330 per jaar.
> Nieuwe titels
Sommige cursussen hebben we andere titels gegeven en hier en daar hebben we de leeftijdsindicatie
voor een cursus aangepast. Mocht jij of je kind door willen gaan met de huidige cursus dan kan dat
gewoon, ook al heeft het een andere titel gekregen of wijkt de leeftijdsindicatie iets af van dat van je
kind. Mocht je niet zeker weten wat de nieuwe titel van jouw cursus is, vraag het de docent.
Bijdrage in het lesgeld
Wil jij of je kind graag een cursus doen bij ons, maar kun je het eigenlijk niet betalen? Dat hoeft geen
probleem te zijn. We hebben namelijk een eigen fonds voor personen, die het financieel wat
moeilijker hebben: het Hanneke Delis Fonds. En kinderen tussen 4 en 18 jaar kunnen gebruikmaken
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kinderen kunnen soms zelfs van beide fondsen gebruik maken.
Lees de mogelijkheden en voorwaarden op onze website. Kom je er niet uit en kun je hulp
gebruiken? Neem dan contact op met de klantenservice.
Proefweek
Kun je nog geen keuze maken? Geen probleem. In de week van 29 augustus t/m 3 september is er
volop gelegenheid mee te doen met proeflessen. Dé manier om te ontdekken wat bij jou of je
kind(eren) past. Deelname is gratis. Bekijk het programma op onze site >
Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met de klantenservice. Dat kan per
mail: klantenservice@scholenindekunst.nl, telefonisch: 033 467 34 73 of via whatsapp (die vind je op
de website). Onze locaties zijn t/m 9 juli a.s. geopend; je kunt binnenlopen als je vragen hebt.

