
Aan- en afwezigheid

Leerlingen worden geacht deel te nemen aan het onder-

wijs waarvoor zij zich hebben opgegeven. Afzeggen kan 

alleen als er sprake is van een zwaarwegende reden. De 

leerling zegt persoonlijk af bij de betreffende docent. 

Als de leerling meerdere keren gemaakte afspraken niet 

nakomt, dan zal een gesprek plaatsvinden. Er zal worden 

gekeken of de beperkte aanwezigheid van de leerling leidt 

tot de conclusie dat de leerling niet geschikt is om verder 

aan het onderwijsprogramma deel te nemen. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het 

bestuur en is een bijdrage van de ouders in de kosten van 

de opleiding. De ouderbijdrage moet door Muziek talent 

Almere ontvangen zijn voor vervaldatum factuur. De 

leerling heeft dan het recht om het onderwijs te volgen. 

Een leerling heeft geen recht op onderwijs als niet tijdig 

betaald is.

Restitutie ouderbijdrage

Indien een leerling zelf zijn studie beëindigt, leidt dat niet 

tot restitutie van de ouderbijdrage. Ook als vanuit de leiding 

wordt besloten om de studie te beëindigen, wordt er geen 

restitutie verleend.

Bijkomende kosten

a.  Om deel te nemen aan de auditie om toegelaten te 

worden tot de opleiding, wordt een bijdrage van de 

kosten gevraagd. Deze bijdrage moet voorafgaand aan 

de auditie zijn voldaan.

b.  Reiskosten die gemaakt worden om les te kunnen  

krijgen en om aan concerten van Muziektalent Almere 

mee te doen worden niet vergoed.

Extra lessen

De leerling kan zijn docent verzoeken om extra lessen. 

De docent zal in dat geval overleg plegen met de artistiek 

leider. Indien extra lessen noodzakelijk blijken, wordt 

daarover een afspraak gemaakt tussen leerling en docent. 

De financiële afspraken die worden gemaakt voor de extra 

lessen zijn tussen ouders en de desbetreffende docent. 

Deelname aan concoursen en andere buitenschoolse 

activiteiten

Het deelnemen aan concoursen en/of andere buiten-

schoolse muzikale activiteiten waar de opleiding niet bij  

is betrokken, graag in overleg met de hoofdvakdocent.

Kleding

Bij publieke optredens draagt de leerling gepaste concert-

kleding. 

Deelname aan concerten

Leerlingen worden geacht mee te spelen met concerten 

die door de opleiding zelf georganiseerd worden, dan wel 

in opdracht van derden. Deze concerten vallen onder de 

verantwoordelijkheid van Muziektalent Almere. Leerlingen 

worden altijd begeleid door de leiding of door docenten 

van Muziektalent Almere. 

Aansprakelijkheid

Stichting Muziektalent Almere is niet aansprakelijk voor 

schade of letsel hoe dan ook toegebracht door of aan 

leerlingen als gevolg van deelname aan de opleiding.
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