
ANDANTE SCHOOLREGLEMENT: SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

1. Andante garandeert kwaliteitsvolle opleidingen met gekwalificeerde lesgevers. Dit is 

enkel mogelijk indien zowel de schooldirectie en de lesgevers als de leerlingen de 

hierna volgende afspraken respecteren. 

 
2. Het volgen van de lessen: 

 De lessen worden iedere week gevolgd op de bij aanvang van het schooljaar 

afgesproken dag en op het afgesproken uur. 

 Wijzigingen tijdens het schooljaar zijn enkel mogelijk in voorafgaandelijk 

onderling overleg. 

 Afwezigheden door ziekte worden zo snel als mogelijk, bij voorkeur uiterlijk de 

avond voorafgaand aan de lesdag, gemeld en worden nadien verantwoord met 

een kopie van doktersattest;  

 Afwezigheden door schoolactiviteiten worden bij de eerste les van de maand 

waarin de schoolactiviteit plaatsvindt, gemeld en worden vergezeld van een 

schoolattest; 

 Enkel tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. 
 

3. Betaling: 

 De maandelijkse betaling van de lessen gebeurt steeds contant en vooraf bij de 

eerste les van de maand en dit voor alle lessen van de betrokken maand;  

 

 Bij de betaling worden er NOOIT lessen verrekend door de leerling zélf zonder 

dat hier voorafgaand overleg met de directie heeft over plaatsgevonden;  

 

 Afwezigheden door ziekte (mét doktersattest) en schoolactiviteiten (met 

schoolattest) geven recht op vooreerst een inhaalles, en indien onmogelijk, op 

verrekening van de gemiste les. Het verzoek tot een inhaalles moet in de 

maand gebeuren van de afwezigheid bij gebreke waaraan ze niet meer zal 

worden toegekend en er dus ook geen terugbetaling zal gebeuren. 

 

 Afwezigheid omwille van persoonlijke redenen (bvb. Verjaardagsfeestjes, 

andere hobby-activiteiten, vergeten,  en andere) worden NOOIT verrekend en 

worden ook nooit terugbetaald; 

 

 Aanvullend schoolmateriaal wordt apart aangerekend; 
 

4. Het aankopen van een instrument. 

 Naast muziekschool zijn wij ook muziekwinkel. De lesgevers staan voor u klaar 

om u met deskundige uitleg bij te staan in de aankoop van een instrument. 

 Indien de leerling over nog geen instrument beschikt, wordt verwacht dat het 

instrument in de school wordt aangekocht en daar hangt natuurlijk een 

leerlingenkorting aan vast; 

 Laat u ook niet misleiden door de kleine schaal van onze winkel, alle 

catalogusmodellen kunnen wij eveneens verkrijgen;  

 Het spreekt voor zich dat het spelen van muziekstukjes het best kan worden 

aangeleerd op de instrumenten uit onze school. 

 


