Reglement crews en compagnies schooljaar 2018/2019

Er zijn in een crew en compagnie regels die we graag bij het begin van het schooljaar willen duidelijk
stellen. Niet om jullie schrik aan te jagen, maar gewoon om alle misverstanden te vermijden. Als lid van een
crew of compagnie ben je het uithangbord van de school, zowel binnen onze school als daarbuiten.
Binnen de school

Gedrag: Er wordt verwacht dat je in de crew- of compagnielessen, maar ook in andere lessen, het
goede voorbeeld geeft. Je hebt voor alle docenten en medewerkers van de school respect en bent
steeds beleefd. Indien er veel klachten komen over leerlingen in andere lessen dan de
crew/compagnielessen, kan er toch voor gekozen worden om de leerlingen (tijdelijk) te schorsen uit
hun crew of compagnie.

Voorkomen: Zorg ervoor dat je altijd de gevraagde kledij bij hebt en je haren netjes vast zijn.
In de lessen van crews- of compagnies draag je wat er van je wordt gevraagd. Werk je aan een
modern stuk, zorg dan dat je strakke kledij draagt. Werk je aan een hiphopchoreo, dan kan het iets
losser. Kaptruien zijn nooit toegelaten. In de balletles ben je in orde volgens de afspraken.
Tijdens optredens/ wedstrijden
Wij werken aan de visuele herkenning van de showteams, daarom vragen wij aan iedereen om een
legging, vestje en T-shirt van de school aan te schaffen. Die zullen gebruikt worden bij optredens. Wie dit
nog niet heeft, kan dit bestellen via www.noola.be en daarna doorklikken naar ‘dansschool Movimento’.
Je zorgt dat je uniform steeds in orde is: geen gaten! Ook tijdens de optredens gelden de regels binnen de
school zoals hierboven besproken.
Aanwezigheden
Je bent altijd zoveel mogelijk aanwezig in de les. Er kan altijd iets zijn (een belangrijk feest, erg ziek…) en
daar heb ik alle respect voor. Helaas heb ik afgelopen jaren al gemerkt dat er niet altijd wordt stilgestaan bij
de gevolgen hiervan voor de rest van groep alsook voor de danser zelf. Daarom enkele verduidelijkingen:
➢ Aanwezigheid in de crew- en compagnielessen is een wekelijkse verplichting.
➢ Bij een verkoudheid, lichte ziekte of blessure kom je kijken naar de les.
➢ Indien je er niet kan zijn door ziekte, wordt dit gemeld aan de docent zelf en wordt het doktersbriefje
doorgemaild naar het e-mailadres van de dansschool (dansschoolmovimento@hotmail.com).
Geen briefje = niet in orde. Word je de dag zelf ziek en had je nog geen tijd om naar de dokter te
gaan? Dan gaat deze afwezigheid van je ‘2 beurten’ die we hieronder uitleggen.
➢ Verplichte schooluitstappen dienen, net als andere afwezigheidsredenen, minstens 7 dagen op
voorhand via e-mail gemeld te worden met een brief van de school erbij die deze activiteit bevestigt.
Indien dit 7 dagen op voorhand gemeld wordt met een geldig bewijs erbij, gaat dit niet van je ‘2
beurten’ af die we hieronder uitleggen.

➢ Kan je er niet zijn door een feest, familieweekend of iets dergelijks? Dan wordt dit minstens 7 dagen
op voorhand gemeld via e-mail (dansschoolmovimento@hotmail.com). Die dingen persoonlijk
tegen je docent zeggen of via een Facebookbericht laten weten is altijd fijn voor de docent, maar
volstaat niet om in orde te zijn. Dit soort afwezigheid kan maximaal 2 keer per schooljaar
voorvallen.
➢ Ook de aanwezigheid in de balletles is verplicht en hier geldt dezelfde verwittigingsregel als bij
crew- en compagnielessen.
➢ Ook tijdens de examens is de crew- of compagnieles en de balletles verplicht. Op de website staat
een jaarkalender en kan je dus alles prima plannen. Beslis je om toch te studeren tijdens de
examens, dan gaat dit af je 2 ‘afwezigheidsbeurten’.
➢ Voor de oudsten: voor wie in de groep geen ballet volgt, gelden alle bovenstaande regels voor de
jazz of moderne les.
Indien bovenstaande regels niet gerespecteerd worden, kan ervoor gekozen worden om de leerlingen
(tijdelijk) te schorsen uit hun crew of compagnie of niet te laten deelnemen aan bepaalde evenementen. De
sanctie wordt steeds met het docententeam overlegd en besproken met de leerlingen en ouders.
•

Bij afwezigheid van een leerling op een extra repetitie of een les kort bij een wedstrijd of optreden
heeft een docent altijd het recht om te beslissen of de desbetreffende danser al dan niet meedoet aan
het aankomende evenement. Dit wordt per individueel voorval bekeken. Soms kan dat wel, soms niet.
Beslissingen worden steeds binnen het docententeam overlegd en in functie van de kwaliteit van de
choreografieën genomen, niet op basis van subjectieve elementen. De desbetreffende danser,
mededansers en ouders worden steeds correct geïnformeerd over de genomen beslissing.

•

Crews: deelname aan het sinterklaasfeest, de prégenerale, de finaleoefening, dansshow, het
balletexamen, extra repetities die gecommuniceerd worden via onze jaarplanning en bijkomende
optredens zijn verplicht. Indien je op één van deze optredens niet aanwezig kan zijn dien je de datum
en reden hiervoor zo snel mogelijk mee te delen aan je docenten en te mailen naar onze dansschool.

•

Compagnies: wij betalen heel wat inschrijvingsgeld om jullie te kunnen laten deelnemen aan
hoogstaande wedstrijden. Wij verwachten dan ook dat iedereen er altijd is. Indien je op één van de
wedstrijden niet aanwezig kan zijn dien je de datum en reden hiervoor zo snel mogelijk mee te delen
aan je docenten en te mailen naar onze dansschool.

•

Alle ouders zetten het telefoonnummer van Talitha, Sabine, Steve en Benjamien in hun gsm. In geval
van nood. Als jullie vragen hebben mogen jullie ons uiteraard altijd bellen.
Talitha: 0478/70.53.78 - Sabine: 0486/27.61.51 - Steve: 0496/44.80.18 - Benjamien: 0485/94.97.66

•

Bij eender welk event heeft de docent of verantwoordelijke van die dag het recht om alle gsm’s in een
bak te verzamelen. Wij kijken erop toe dat deze bak goed bewaakt wordt. Wij verwachten dat onze
dansers hieraan op een respectvolle manier meewerken en inzien dat dit onderdeel is van het
nastreven van kwaliteit door middel van de nodige discipline.

•

We hebben een Facebookgroep om filmpjes te posten maar ook om dingen te overleggen zoals
vervoer. Hou deze groep, zeker in de dagen voor een optreden, goed in de gaten!

•

Bij bevestiging van aanwezigheden op optredens en wedstrijden vragen we telkens de planning goed
te overlopen (bij gescheiden ouders, zorg dat beide ouders op de hoogte zijn) en daarna pas te
bevestigen. Na bevestiging kan de aanwezigheid niet meer aangepast worden. Moest dit uitzonderlijk
toch zo zijn, wordt hiervoor een e-mail gestuurd naar de dansschool en wordt dit persoonlijk gemeld
aan de docent.

