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o

Groepslessen 18 +
Helaas zijn groepslessen voor cursisten van 18 jaar en ouder nog niet toegestaan. We
onderzoeken of er alternatieven zijn. Omdat het lesprogramma en de maatregelen per
kunstschool verschillen, zetten we alles voor je op een rijtje.

o

Muziek
Bij de muziekschool bieden we zowel individuele lessen als groepslessen aan en moeten
we rekening houden met de leeftijdsbeperking die geldt voor groepslessen.
Wat mag wel?
o

De individuele muzieklessen voor alle leeftijden en groepslessen t/m 17 jaar
kunnen doorgaan.

o

Groepslessen voor 18+ mogen met maximaal 2 personen.

o

De lessen die doorgaan worden gegeven volgens het bestaande rooster tot aan
de zomervakantie.

o

De theoriecursussen worden dit cursusjaar niet meer gegeven, maar worden wel
in het nieuwe cursusjaar weer aangeboden.

o

Als er nog lessen tegoed zijn van het 10-wekenpakket, dan neemt de docent
contact op, om met de leerling om nieuwe lessen in te plannen.
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Wat mag nog niet?
Groepslessen voor 18+ zoals de Bigband, bandlessen voor 18+, ensembles voor 18+ en
zangkoren voor 18+ zijn helaas nog niet toegestaan.
o

Dans
Alle danslessen bij Kumulus zijn groepslessen en daardoor alleen toegankelijk

o

voor deelnemers onder de 18 jaar.
Danslessen voor 18+ zijn nog niet toegestaan. Bij de 16+ lesgroepen is het

o

overgrote deel van de cursisten ouder dan 18 jaar waardoor deze lessen helaas
ook niet kunnen doorgaan.
De lessen voor dansers onder de 16 jaar worden vanaf woensdag 19 mei weer

o

opgepakt volgens het bestaande jaarrooster tot aan de zomervakantie.

o

Beeldende kunsten
o

Bij Beeldende kunsten kunnen we jammer genoeg nog niet starten met de
cursussen voor deelnemers ouder dan 18 jaar of lesgroepen waarvan het
grootste deel 18+ is.

o

De cursussen Beeldend die wel doorgaan zijn het Kinderkunstatelier door Jenny
Albertz op zaterdag en Striptekenen door Nicole Mulkens op zaterdag. Zij starten
volgens een inhaalrooster weer op zaterdag 22 mei. De inhaaldatums staan in
mijn menu of op onze website bij de betreffende cursus.

o

Theater
o

Voor Toneel en Musical was het cursusseizoen al afgelopen, maar het is gelukt om
nog een aantal inhaallessen te organiseren.

o

Ook voor Toneel en Musical geldt dat de lessen alleen toegankelijk zijn voor
deelnemers jonger dan 18 jaar.

o

Voor de lesgroepen waarvan een deel van de cursisten ouder is dan 18 moeten we
helaas de 18-plussers vragen om nog even geduld te hebben, deze lessen worden
wel ingehaald maar alleen voor de cursisten die nog geen 18 zijn.

o

Voor de leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar, zijn er inhaallessen op de gebruikelijke
roosterdag- en tijd vanaf 19 mei t/m 30 juni.
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o

Regeling inhaallessen
o

Voor een aantal cursussen zijn inhaallessen gepland ter vervanging van
geannuleerde lessen. We bieden deze lessen aan als een totaalpakket. Vooraf
wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen voor het inhaalpakket of om af te
melden voor het inhaalpakket.

o

Deelname:
•

Cursisten hoeven zich niet apart aan te melden. Als men zich niet
afmeldt worden de lessen wel berekend. Bij afmelding voor het
inhaalpakket vallen de lessen onder de restitutieregeling. Men blijft men
wel ingeschreven voor het volgende cursusjaar.

•

Het inhaalpakket komt in plaats van hetzelfde aantal geannuleerde
lessen bij de verrekening van het cursusgeld na afloop van het
cursusjaar.

•

Voor het inhaalpakket gelden onze algemene bepalingen. Dit betekent
dat er geen recht op restitutie is als je aanwezig bent bij een deel van de
inhaallessen

o

Restitutie
o

Bij afsluiting van het cursusseizoen worden, indien dat van toepassing is, de
gemiste lessen verrekend met de cursist. De restitutie gebeurt volgens de
algemene bepalingen*
- Cursussen minder dan 20 lessen: restitutie vanaf de 2e uitgevallen les.
- Cursussen van 20 lessen of meer: restitutie vanaf de 3e uitgevallen les in
een cursusjaar.
*Algemene bepalingen: https://www.kumulus.nl/overige/algemene-bepaling

o

De verrekening kan pas na afsluiting van het cursusseizoen worden gemaakt,
eerder hebben we geen compleet overzicht van de uitgevallen lessen. De
termijnbetalingen lopen daarom door.
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