Hardenberg, juni 2021
Beste leerling, ouders/verzorgers,
Fijn dat jij je hebt aangemeld voor het nieuwe seizoen 2021/2022
De zomervakantie is bijna begonnen en wij kijken alvast weer vooruit naar het nieuwe seizoen.
Tijdens de zomervakantie hebben we ook vakantie van de slagwerklessen.
We kijken terug op een bijzonder seizoen. Een seizoen waarin we ineens al onze lessen moesten
staken. Daarna konden we de lessen onder strenge voorwaarden oppakken op heel verschillende
manieren. De ene leerling/ouder koos voor online lessen de ander om toch met heel veel
aanwijzingen naar het gebouw te komen. En dit alles omdat de hele wereld in de greep van het
Corona virus werd gehouden. We hebben inmiddels alweer veel zaken op kunnen pakken, onder
voorwaarden waar we ons aan dienen te houden. Hoe fijn was het om elkaar weer te zien toen de
lessen weer opgepakt konden worden. Hoe blij we konden zijn dat we weer echt les kunnen geven,
waardoor het weer duidelijker is en fijn om elkaar weer te zien. Dit werkt van twee kanten zo. Voor
Erik is het veel prettiger werken dan online. Online is echt een noodgreep vinden wij. Door slechte
verbindingen merkte je dat geluid en beeld niet altijd synchroon liepen. Dat maakt het lesgeven
extra inspannend. De bijgeluiden van een heel huishouden, soms letterlijk, maakte het ook wel
eens hilarisch. Zo kon een drumles soms zomaar overstemd worden door een tv die hard aangezet
werd in dezelfde ruimte. Al met al hebben we met ouders en leerlingen geprobeerd de lessen zo
goed mogelijk vorm en inhoud te geven en hebben we hierdoor niet heel lang stil gestaan.
Door al deze maatregelen hebben we een aantal examens in november 2020 alsnog kunnen doen.
Hiervan zijn wederom alle leerlingen geslaagd, twee leerlingen behaalden zelfs de beoordeling Cum
Laude!! Top gedaan, wat een mooie prestatie.

Doordat er geen workshops bij scholen en verenigingen konden plaatsvinden wordt het voor ons
als drumschool een spannend seizoen. Komen er nog leerlingen bij? Dus ken je vrienden of
vriendinnen die graag slagwerkles willen er is plaats om snel te kunnen starten.
Vanaf 2015/2016 zijn wij cultuuracceptant van het CJP(Cultuur Jongeren Pas).
Dat betekent dat voortgezet onderwijs(VMBO/HAVO/VWO) en MBO scholen hun subsidie die ze via
de cultuurkaart ontvangen mogen inwisselen voor workshops van onze Drum en Slagwerkschool.
(Zie hun website voor meer informatie: https://www.cjp.nl/)

Van 10 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021 zijn wij gesloten.

Erik geeft workshops op scholen, waaronder djembé. Lijkt het je leuk dat Erik bij jou school
langskomt voor een workshop? Vertel je docent muziek/cultuur dat Erik dit kan doen via CJP pas.
We hopen dat we dit zonder al te veel beperkingen in het nieuwe seizoen weer op kunnen pakken.

Planning nieuwe seizoen
Zoals ieder seizoen beginnen we met een planweek.
De planweek is van 23 augustus tot en met 28 augustus 2021.
Dat houdt in dat de eerste les plaats vindt in de week van 30 augustus 2021 !!!!
Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, houdt dit in dat zij waarschijnlijk begin juli hun
roosters krijgen. Dit rooster moet je zo spoedig mogelijk door geven. Op deze manier kunnen wij
de lessen goed inplannen. Het liefst per mail naar info@drumschoolerik.nl. Wat je dan door
moet geven zijn de tijden dat je vrij bent. Dus niet het 6de of 8ste uur, maar bijvoorbeeld maandag
om 14.30 uur, etc. Dit omdat we met veel verschillende scholen te maken hebben en dus niet altijd
kunnen weten welk uur systeem wordt gehanteerd.
Geef alle dagen door van maandag tot en met vrijdag. Mochten er tijden zijn dat je beslist niet
kunt, dit erbij doorgeven. Uit ervaring van vorige seizoenen kwam regelmatig naar voren dat dan
ineens nog een reactie kwam van: ” ja, maar die middag/avond kan ik niet want dat heb ik…..” (vul
maar in).
Wanneer wij geen bericht ontvangen gaan wij ervan uit dat we vrij kunnen inplannen. Dus geef je
niets door dan wordt je ingepland op een beschikbare tijd. Blijkt achteraf dat je toch niet kunt op
die tijd, dan loop je het risico dat er eerst geen goede lestijd ingevuld kan worden.
De week van 22 augustus is dus de planweek. Hoe eerder jullie de tijden doorgeven hoe beter de
roosters gemaakt kunnen worden en hoe meer je les hebt in het seizoen. We rekenen op jullie
medewerking.
Je krijgt persoonlijk via e-mail of whats-app bericht over de tijd en dag. Dus houd dit goed in de
gaten.

Van 10 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021 zijn wij gesloten.

Voorlopig Vakantierooster
Wij hebben het vakantierooster vastgesteld naar aanleiding wat de rijksoverheid voor de regio
heeft aangeven. Let op, wij kunnen soms afwijken van dit rooster omdat wij ons richten op de
scholen in de regio. Er kunnen dus nog foutjes in zitten. Op de lessen wordt aangegeven wanneer
er vakantie is.

Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
zondag 5 december
zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022
vrijdag 15 april 2022
zondag 17 april en maandag 18 april 2022
zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
(inclusief Koningsdag 27 april)
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2022

Administratie:
Wij willen u eraan herinneren dat ieder seizoen de lessen opzegbaar zijn. Wil je na dit seizoen
stoppen met lessen, vergeet dan niet dit tijdig op te zeggen.
Zeg je lessen op door het afmeldingsformulier in te leveren voor 01-06-2022

Lesgelden:
Voor het nieuwe seizoen hebben we een verhoging van €0,75 per maand berekend, dat is iets meer dan
1,5% van de jaarprijs. Per seizoen wordt de prijs dan €555,-, dat komt neer op een prijs voor 20 minuten les
per week, van €46,25 per maand. (omgerekend naar 12 maandelijkse termijnen)
Voor leerlingen boven de 21 jaar zijn wij 21% BTW verschuldigd, dit bedrag is hierin niet meegenomen.

Bereikbaarheid:
Voor vragen over facturen/administratie:
Gretha: 0523-271912 of admin@drumschoolerik.nl
Voor vragen over lesinhoud/tijden:
Erik: 06-30032766 of info@drumschoolerik.nl

Tot slot:
Voor de volledigheid sturen we de algemene voorwaarden mee met deze brief.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en voor straks een goed en slagvaardig seizoen.
Met hartelijke groet,
Erik Zweers

Van 10 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021 zijn wij gesloten.

