Algemene voorwaarden en afspraken
1.

Gebouw en lokalen

De lessen vinden plaats te Kontich, Mechelsesteenwg 190, ingang via de Staf Van Elzenlaan 5. Muzass vzw en
Pegode vzw gingen een samenwerking aan en onze vereniging mag de gebouwen van Pegode vzw ’s avonds en
in het weekend gebruiken. Hierbij enkele afspraken en aandachtspunten:
-

-

-

-

-

-

-

De gebouwen van de dagwerking Kontich Pegode vzw zijn toegankelijk voor Muzass vzw op
weekdagen vanaf 17u30 en in het weekend.
Ruimtes die wij mogen gebruiken van Pegode vzw:
o Gebouw Staf van Elzenlaan 5: de grote ruimte beneden mag gebruikt worden voor
vergaderingen waarbij we Wifi nodig hebben.
o Gebouw Mechelsesteenweg 190: mag gebruikt worden voor muzieklessen, vergaderingen,
andere activiteiten.
▪ De wc-ruimte.
▪ Bij de ingang: Materiaalopslagplaats
▪ De polyvalente ruimte
▪ De ruimte met zeteltjes: rechts na de ingang, dan eerste deur links. Wordt gebruikt
als wachtruimte of om individuele lessen te geven. Als de leerkracht les geeft in deze
ruimte, dan dient de polyvalente ruimte als wachtruimte.
▪ de radio-stuido (achteraan)
▪ De keuken: beperkt. Bij uitgebreid gebruik van gas en elektriciteit in de keuken
dienen we de keuken te reserveren tegen een vergoeding van 15€
o De tuin aan de gebouwen van Staf van Elzenlaan 5 en Mechelsesteenweg 190
Probeer het af- en aanrijden van wagens te beperken. Denk aan het milieu en aan de buren. Kom
zoveel mogelijk te voet, met de fiets of openbaar vervoer. Parkeerplaatsen aan het gebouw van
Pegode vzw zijn voorbehouden voor de mindervalidenbusjes van Pegode vzw. U dient uw wagen
correct te parkeren in de straten rondom het gebouw van Pegode vzw.
In de wachtruimte mag je als ouder/begeleider tijdens de les wachten op je kind. Ook leerlingen zijn
welkom om voor of na de les samen te wachten of na te praten in de wachtruimte.
Minderjarige leerlingen wachten rustig op hun ouder/begeleider in de wachtruimte.
De wachtruimte is geen speelzaal: we houden het rustig. We storen de lessen die aan de gang zijn niet.
Er zijn frisdranken of warme dranken verkrijgbaar aan 1€/consumptie. Je betaalt aan een aanwezige
vrijwilliger of aan een leerkracht tijdens leswissels of pauzes. Het is ook mogelijk een drankkaart aan te
kopen aan 15€ voor 16 drankjes (15 + 1 gratis). Je vraagt deze drankkaart aan bij het bestuur en krijgt
hiervoor dan een factuur per mail toegestuurd die je betaalt per overschrijving.
Leerkrachten worden tijdens hun lessen niet gestoord om drank te kopen. In de leslokalen zelf, bij de
muziekinstrumenten, is drinken en eten niet toegestaan.
Wij mogen glazen en tassen van Pegode vzw gebruiken. Na gebruik was je jouw tas of glas zelf af en
zet je het terug in de kast. Als je per ongeluk morst verwachten we dat jij dit zelf opkuist. Een
aanwezige vrijwilliger of leerkracht kan jou het nodige materiaal aanreiken.
Gelieve al het materiaal in de polyvalente ruimte (tafels, stoelen,…) steeds terug te zetten op de juiste
plaats en ervoor te zorgen dat de doorgangen vrij zijn. Aan het einde van een lesdag zetten we de
stoelen op de tafels.
Buiten het benodigde materiaal voor de gewone werking van ons muziekatelier raken we het
materiaal van Pegode vzw niet aan. Als je niet zeker ben of iets van Muzass vzw of Pegode vzw is en of
je het mag gebruiken, vraag je het aan één van onze medewerkers.
In de tuin en rondom het gebouw houden we het ten allen tijde rustig en we storen de buren niet.
In de toiletruimtes wordt er niet gespeeld.
Na 21u30 mag er geen muziek en geen lawaai meer gemaakt worden in en rond de gebouwen.

Wij mogen gratis gebruik maken van de gebouwen van Pegode vzw te Kontich tot einde december 2018.
Op dit moment zijn we in onderhandeling met de gemeente Kontich over een samenwerking met de gemeente
en de muziekacademie in landhuis Altena in het Altena-park. Lidmaatschap van de cultuurraad van Kontich is
noodzakelijk om deze overeenkomst te kunnen afsluiten en om een schappelijke prijs voor de lokalen te
kunnen onderhandelen. Hiervoor zoeken we nog kandidaten om onze vereniging te vertegenwoordigen in de
cultuurraad, inwoners van Kontich.
Indien er geen overeenkomst kan worden afgesloten met de gemeente Kontich, dan verhuist ons muziekatelier
Kontich vanaf januari 2019 mee met Pegode vzw naar de Ferdinand Maesstraat te Waarloos.
2.

Cursussen

Wij vragen om minimaal 2 jaren een algemeen vak te volgen: ofwel muziekinitiatie ofwel muzikale vorming.
In muziekinitiatie wordt in kleine groepjes gezongen en gespeeld op instrumenten. Er is een minimale opbouw
van niveau.
Bij muzikale vorming nemen wij de eindtermen van het vak Algemene Muzikale Vorming uit het deeltijds
kunstonderwijs als uitgangspunt, maar we gieten dit alles in een Muzass-jasje. Dit betekent: een spelenderwijze
aanpak en een aangepast lestempo (1,5u per week in plaats van 2,5u per week). We streven ernaar dat iedere
leerling tijdens de lessen muzikale vorming de beoogde doelen kan behalen. Indien een leerling hierin niet
slaagt, kunnen we niet garanderen dat hij/zij automatisch kan doorstromen naar het volgende jaar. Er wordt
dan in overleg met de leerling en desgevallend zijn/haar ouders naar een oplossing gezocht.
Leerlingen mogen vanaf de leeftijd van 6 jaar meteen instrumentles volgen. Er hoeft niet eerst een jaar
muziekinitiatie of muzikale vorming gevolgd worden.
Voor kleuters vanaf 4 jaar is er sinds schooljaar 2018-2019 een aanbod viool en cello via de suzuki-methode.
Als ons standaard aanbod muziekinitiatie of muzikale vorming niet aansluit bij uw mogelijkheden, kan er na een
persoonlijk gesprek met een bestuurder of lesgever van Muzass vzw een ‘aanbod op maat’ worden uitgewerkt.
We bekijken wat past binnen de organisatie van onze vereniging en de beschikbare lestijd. Als Muzass vzw vele
aanvragen krijgt voor een aangepast aanbod, dan krijgen leerlingen met een beperking of leerstoornis of
leerlingen met voorkennis die instromen vanuit een andere muziekschool voorrang voor het ‘aanbod op maat’.
De prijs voor muziekles op maat wordt individueel berekend op basis van de benodigde lestijd en naargelang de
les individueel dan wel in duo of in kleine groep gegeven wordt. Ten laatste drie weken na uw aanvraag tot
inschrijving ontvangt u een definitieve bevestiging betreffende uw inschrijving voor een aanbod op maat.
Naast de lessen muziekinitiatie, muzikale vorming of instrumentles kan u (enkel per trimester) inschrijven voor
oefensessies. 1 tot 2 keer per week, gedurende 20 minuten per sessie, kan een lid van Muzass vzw komen
oefenen in ons muziekatelier. U kiest in overleg met één van onze vrijwilligers één of twee vaste dag(en) en
vast(e) tijdstip(en) voor uw oefensessies. Onze vrijwilligers zijn geen muziekleerkrachten. Zij zijn er om toezicht
te houden en alles in goede banen te leiden.
3.

Minimum en maximum aantal leerlingen per groep

Groepslessen muziekinitiatie en muzikale vorming kunnen pas ingericht worden vanaf 5 leerlingen. Als dit
minimum aantal leerlingen niet bereikt wordt, zal de raad van bestuur op 25 september 2018 een aanbod op
maat van de reeds ingeschreven leerlingen uitwerken binnen het beschikbare budget. Dit kan bijvoorbeeld
betekenen dat we afwijken van de vooropgestelde leeftijdsnormen of lesduur. U wordt hiervan op de hoogte
gebracht na onze vergadering op 25 september en krijgt dan éénmalig de kans om uw inschrijving nog te
wijzigen.
Muzass vzw garandeert kleine klasgroepen voor muziekinitiatie en muzikale vorming. Vanaf 9 leerlingen zoeken
wij een co-teacher die mee in de klas zal staan om voldoende individuele speel- en leerruimte voor elke leerling
te garanderen. Naargelang de noden van de groep of individuele leerlingen en onze organisatorische
mogelijkheden kan de groep gesplitst worden in twee kleinere groepen die simultaan les volgen.

4.

Omvang van de lessenreeks

Een lessenreeks bevat standaard 25 lessen per jaar. De lessen worden gepland tussen 25 september 2017 en 03
juni 2018. De lesgever maakt deze planning zelf op en brengt de leerlingen en ouders op de hoogte van
geplande lesmomenten en desgevallend van wijzigingen in de planning.
Voor groepslessen wordt niet afgeweken van het standaard lessenpakket. Na akkoord van het bestuur van
Muzass vzw en de betrokken lesgever kan er afgeweken worden van het standaard aantal lessen per jaar voor
individuele lessen. Voor zover er plaatsen beschikbaar zijn, kan er nog tijdens het jaar worden ingeschreven
voor individuele lessen. Vraag hiernaar bij de lesgever of het bestuur. Leerlingen die al muziekinitiatie of
muzikale vorming volgen, krijgen voorrang op deze open plaatsen. Voor leerlingen die later tijdens het
schooljaar starten, bepreekt het bestuur de mogelijkheden, omdat een latere instroom in de groepslessen niet
kan gegarandeerd worden.
5.

Proeflessen

Een proefles instrument kan en kost 15€ voor 30 minuten, 10€ voor 20 minuten. Eventueel kan een tweede
proefles aan hetzelfde tarief.
1.
-

Schoolvakanties 2018-2019:

Herfstvakantie: van maandag 29/10/2018 t.e.m. zondag 4/11/2018
Kerstvakantie: van maandag 24/12/2018 t.e.m. zaterdag 05/01/2019
Krokusvakantie: van maandag 4/03/2019 t.e.m. zondag 10/03/2019
Paasvakantie: van maandag 8/04/2019 t.e.m. maandag 22/04/2019

Tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij de leerkracht hierrond met u andere afspraken maakt.
6.

Examens, concerten, attesten

Op vraag en tegen betaling van examengeld kunnen er examens voor het vak muzikale vorming worden
georganiseerd. Na deelname aan het examen ontvangt u een attest waarmee u uw behaalde niveau kan
aantonen bij andere muziekscholen of muziekverenigingen. De leerkracht bepaalt het tijdstip waarop het
examen wordt georganiseerd en roept de leden op om zich in te schrijven. Deelname aan het examen kan pas
na tijdige betaling van het examengeld.
Er worden regelmatig optredens of toonmomenten georganiseerd. De lesgever zal deze data meedelen aan de
leerling en vragen of hij/zij wil en kan meedoen. Deelname aan leerlingenconcerten en andere activiteiten van
onze vereniging buiten de lessen is niet verplicht maar wel een aanrader. Op vraag krijgt u een attest van
deelname.
Iedere leerling van Muzass vzw die instrumentles volgt, kan deelnemen aan wedstrijden voor solisten bij
VLAMO vzw (vlaamse amateur muziekorganisatie). Na deelname aan een wedstrijd van VLAMO vzw ontvangt u
een getuigschrift van VLAMO vzw waarmee u uw niveau kan aantonen aan derden.
7.

Afwezigheden

Bij ziekte van de leerkracht of vrijwilliger proberen we iedereen telefonisch/per mail te verwittigen.
Als u niet aanwezig kunt zijn, vragen wij u uit beleefdheid en respect de lesgever of vrijwilliger tijdig te
verwittigen.
Leerlingen die zich ingeschreven hebben voor een examen dienen aanwezig te zijn op de afgesproken dag en
tijdstip. In geval van ziekte of overmacht bij een examen, verwittigt u zo snel mogelijk de lesgever en stuur je
een mail naar info@muzass.be met in bijlage het attest dat uw overmachtssituatie bewijst. Bij bewezen
overmacht zal Muzass vzw bekijken of het examen kan worden ingehaald. Indien dit organisatorisch niet
haalbaar is krijgt u uw inschrijvingsgeld voor het examen terugbetaald.

Leerlingen die een deelname aan een concert of toonmoment toegezegd hebben, worden op het afgesproken
uur verwacht aanwezig te zijn. In geval van ziekte of overmacht, gelieve zo snel mogelijk de lesgever te
verwittigen, of te bellen naar het algemeen nummer: 0494 85 63 08
Na vier onverwittigde afwezigheden in de lessen of op andere activiteiten waarvoor u uw deelname hebt
toegezegd, wordt uw lesmoment niet meer gegarandeerd.
Bij annulatie van een les door de leerkracht, plant hij/zij in de mate van het mogelijke een inhaalles. Bij
annulatie door de leerling kan geen inhaalles voorzien worden. Terugbetaling van lesgeld is niet mogelijk. Neem
contact op met het bestuur van Muzass vzw via info@muzass.be of via het gsm-nummer 0494 85 63 08 indien
u om medische reden (kwetsuren, langdurige ziekte,…) verschillende lessen dient te annuleren.
Indien u één of meerdere individuele lessen dient te annuleren, mag u na overleg en akkoord van de betrokken
lesgever uw lesmoment doorgeven aan een familielid of vriend(in).
8.

Betaling

Niet tijdige betaling vóór 15 oktober 2017, of bij latere inschrijving 20 dagen na inschrijving, kan ertoe leiden
dat de lessen niet doorgaan. Neem per mail of telefoon contact op met het bestuur van Muzass vzw indien u
een aangepaste regeling rond betaling nodig heeft.
Op de factuur kunnen enkele kortingen staan:
●
●

Combikorting: wanneer een cursus muzikale vorming gecombineerd wordt met een individuele cursus,
wordt een korting van €30 voorzien.
Vriendjeskorting: Het aanbrengen van een nieuwe leerling geeft €10 korting voor beide partijen, op
voorwaarde dat beide leerlingen ingeschreven zijn en betaald hebben voor 20/08/2018. Leerlingen die
al een factuur ontvingen of betaald hebben en nadien nog leden aanbrengen, ontvangten hiervoor
een creditnota en terugbetaling in de loop van de maand november

Indien u financiële moeilijkheden heeft en aangesloten bent bij het OCMW, kan u contact opnemen met het
OCMW voor een toelage.
Betaling dient te gebeuren per overschrijving op het rekeningnummer:
BE32-9731-7200-6902 van Muzass vzw – Duffelsesteenweg 104 bus 1 – 2547 Lint
9.

Vrijwilligers

De werking van alle afdelingen van Muzass vzw steunt op de enthousiaste inzet van verschillende vrijwilligers
die zich belangeloos inzetten voor de vereniging.
Wij zijn steeds op zoek naar helpende handen, voor grote of kleine werkjes, op regelmatige basis of
occasioneel. Iedere leerling of ouder is welkom in ons team.
Je kan vrijwilliger worden vanaf het jaar dat je 16 wordt.
Wil je wel eens achter de toog staan bij een concertje? Of de zaal helpen klaar zetten?
Of wil je ervaring opdoen in de sociaal-culturele sector? Lijkt het je wel wat om bijvoorbeeld op wekelijkse basis
een kind met een beperking te ondersteunen in de les?
Hou je van papierwerk of cijfertjes? Wil je tijdens de inschrijvingsperiode in juni of augustus/september helpen
met het verwerken van gegevens?
Heb je een leuk idee om geld in te zamelen voor onze nieuwe piano en nieuwe drum?
Neem contact op met onze vrijwilligerscoach!
helga.smet@muzass.be
Alleen dankzij vele helpende handen kan onze vereniging ook op lange termijn blijven bestaan!

10. Contactgegevens
Muzass vzw:
info@muzass.be / tel: 0494 85 63 08
Maatschappelijke zetel: Duffelsesteenweg 104 bus 1 - 2547 Lint
Afdeling Muziekatelier Kontich
muziekatelier-kontich@muzass.be
Afdeling JMA Schiplaken
info@jma-schiplaken.be
Lokale zetel: Kwaenijkstraat 21 - 3191 Hever
Andere/bijkomende contactgegevens zullen per mail of via de website meegedeeld worden.

