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1. Inschrijving
Je kunt inschrijven als leerling door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier bij John Bessems. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via
jeap.bessems@gmail.com en de website: www.mdtcollectiefhilvarenbeek.nl.
2. Lesjaar en vakanties
Het leerjaar start op 25 augustus 2020 en omvat 38 lesweken. Tussentijds starten met
trompetlessen is mogelijk. Voor het schooljaar 2020-2021 gelden, naast de nationale feestdagen, de
volgende vakanties:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie:

17-10-2020 t/m 25-10-2020
19-12-2020 t/m 03-01-2021
13-02-2021 t/m 21-02-2021
25-04-2021 t/m 09-05-2021
24-07-2021 t/m 05-09-2021

3. Plaatsing
Inschrijven is kosteloos. Plaatsing gebeurt door John Bessems. De inschrijving wordt definitief na
inlevering van het inschrijfformulier en gemaakte afspraken over de feitelijke lestijd/-dag.
4. Lesgeld en BTW
Door ouders, voogden, verzorgers of bij meerderjarigheid van de leerling zelf, is na de eerste les
lesgeld verschuldigd. Het lesgeld dient in maximaal 2 termijnen te worden voldaan. Vakanties, vrije
dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. Alle kosten, voortvloeiende
uit niet tijdige betaling van lesgelden, komen ten laste van de betalingsplichtige.
5. Ziekte leerling
Lessen die wegens ziekte van de leerling uitvallen, worden in principe niet ingehaald. Indien de ziekte
van de leerling langer duurt dan drie aansluitende lessen, wordt restitutie van het lesgeld verleend
vanaf de 4e uitgevallen les.
6. Ziekte docent

Bij ziekte van de docent wordt de leerling (of ouder/verzorger) via e-mail of telefoon geïnformeerd.
John Bessems streeft ernaar om de lessen bij ziekte zo snel mogelijk te vervangen. Wanneer door
ziekte van de docent meer dan drie aansluitende lessen niet gegeven kunnen worden, wordt vanaf
de 4e uitgevallen les restitutie van het lesgeld verleend. Deze restitutie bedraagt per week 1/38 deel
van het lesgeldtarief per jaar.
7. Inhalen lessen
Indien door ziekte of vanwege ander verplichtingen van John Bessems lessen moeten worden
ingehaald, zal John Bessems in overleg een mogelijkheid aanbieden om op een andere dag de les in
te halen. Het is aan de leerling om daar wel/niet gebruik van te maken. Wanneer van deze
mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt wordt deze les toch volledig in rekening gebracht

8. Lesverzuim
Laat tijdig weten aan John Bessems dat je verhinderd bent om de les bij te wonen. Deze lessen
worden in het algemeen niet ingehaald. In overleg kan naar een andere lesmogelijkheid gezocht
worden.
Indien een leerling zonder afmelding afwezig is wordt deze les niet ingehaald en wordt deze les
wordt volledig in rekening gebracht.
9. Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens laat John Bessems weten dat alle gegevens,
zoals naam, adres en telefoonnummer worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden
gebruikt voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de lessen. Daarnaast kunnen de
gegevens gebruikt worden om informatie te verstrekken over alle activiteiten die vallen onder het
DTM collectief . John Bessems verstrekt deze gegevens onder geen beding aan derden. Je kunt je
eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen als je je uitschrijft.
Hiervoor kun je contact opnemen met John Bessems.
10. Examens
Examens en eventueel tentamens kunnen in de loop van het schooljaar worden afgenomen indien
gewenst. Indien je kiest voor examens, worden deze volgens het leerlingvolgsysteem ingevuld.
De opleiding is ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De A-fase duurt in de regel 3 jaar, de overige fasen 2
jaar. Alle fasen worden afgesloten met een diploma. Via het leerlingenvolgsysteem worden de
vorderingen van de kleinkoperleerlingen in kaart gebracht.
In principe worden jeugdige leerlingen iedere twee à drie jaar geëxamineerd. Een examen bestaat uit
een theorie– en gehoorscholingsdeel en een speelexamen waarin ook auditieve opdrachten aan bod
komen. Ten behoeve van ons leerlingvolgsysteem worden jaarlijks de vorderingen van de leerlingen
vastgesteld door middel van een tentamen. Om te voldoen aan het theorie- en gehoorscholingsdeel
van het examen, dienen theorielessen te worden gevolgd. Kosten voor examens en de theorielessen
zijn niet inbegrepen.
11. Leermiddelen
Leermiddelen (bijv. boeken) komen voor rekening van de leerling. Tevens wordt verwacht dat je zelf
over een instrument beschikt. Voor proeflessen is een instrument ter beschikking.
12. Aansprakelijkheid

John Bessems is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
Dit geldt voor alle leslocaties.
13. Fotografie – video
John Bessems kan foto’s, video’s en/of geluidsopnames maken tijdens activiteiten. Indien je niet
zichtbaar/hoorbaar wilt zijn op dit materiaal, dan dien je dat voorafgaand aan het schooljaar kenbaar
te maken. Beeld- en geluidsmateriaal wordt uitsluitend voor leer- promotiedoeleinden gebruikt. Aan
dit materiaal kunnen geen rechten worden ontleend.
14. Slotbepaling
John Bessems behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van deze algemene
bepalingen. In geval van onduidelijkheid in de uitleg van de bepalingen en in die gevallen, waarin niet
is voorzien, beslist John Bessems.
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