ALGEMENE VOORWAARDEN
INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN (2018/2019)
Plaatsing en betaling:
Alleen met een volledig digitaal ingevuld inschrijfformulier of een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
op papier kunt u zich opgegeven voor schoolseizoen 2018/2019 van Rabarber. Met het insturen en ondertekenen
van het inschrijfformulier verplicht de ondertekenaar zich tot het nakomen van de financiële verplichtingen. Betaling
is uitsluitend mogelijk via automatische incasso. Het lesgeld wordt in geval van lesweken langer dan 15 weken in
twee termijnen (oktober en januari) van uw rekening afgeschreven. Hiervoor ontvangt u een factuur per email.

Inschrijving wijzigen:
Als u de door u gemaakte klaskeuze om welke reden dan ook wilt wijzigen (zoals een andere klas of dag) en of vragen
heeft over betalingen dan dient u contact op te nemen met de leerlingenadministratie, te bereiken van maandag t/m
vrijdag van 11.00-16.00 uur via 070-3450996 of via info@rabarber.net. Rabarber kan nooit garanderen dat er een
andere klas voor de leerling gevonden kan worden. In dat geval blijft de oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd.

Uitschrijven: bij lesweken langer dan 15 weken:
Tot 2 weken voor aanvang van de eerste lesweek is er geen lesgeld verschuldigd, wel € 25,00 administratiekosten.
Tot 2 weken na aanvang van de eerste lesweek de helft van het lesgeld en daarna bent u het gehele bedrag
verschuldigd. Uitschrijven kan alleen schriftelijk (brief of email).

Uitschrijven: bij lesweken korter dan 15 weken:
Tot 2 weken voor aanvang van de eerste lesweek is er geen lesgeld verschuldigd, wel € 25,00 administratiekosten.
Na aanvang van de lessen bent u het gehele bedrag verschuldigd. Uitschrijven kan alleen schriftelijk (brief of email).

Uitschrijven: bij L.O.T, Tussenjaar en TRAC:
Voor L.O.T, Tussenjaar en TRAC bent u na inschrijving 50% van het totale lesgeld verschuldigd, na aanvang bent u het
gehele bedrag verschuldigd. Uitschrijven kan alleen schriftelijk (brief of email). Inschrijfgeld à € 25,- geldt niet voor
L.O.T, Tussenjaar en TRAC en zal ook niet in rekening gebracht worden.

START/EIND SEIZOEN Met uitzondering van tadaa, producties, werkplaatsen, (voor)opleiding en korte cursussen.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Start
17-9-2018
18-9-2018
19-9-2018
20-9-2018
14-9-2018
15-9-2018
16-9-2018

EINDEJAARSVOORSTELLINGSDAGEN LESKLASSEN
Generales:
Voorstellingen:
Laatste lessen:

in de week van 29 maart t/m 4 april 2019
in de week van 5 t/m 11 april 2019
in de week van 12 t/m 18 april 2019

VAKANTIES
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie

20 oktober – 28 oktober 2018
22 december 2018 – 6 januari 2019
23 februari – 3 maart 2019
vanaf 19 april 2019 (incl. Pasen)

Let op: Elk eerste weekend van een schoolvakantie is er gewoon les.
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Eind
15-4-2019
16-4-2019
17-4-2019
18-4-2019
12-4-2019
13-4-2019
14-4-2019

HUISREGELS RABARBER
-Als een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet deel kan nemen aan de lessen a.u.b. telefonisch
afmelden op de dag van afwezigheid of al eerder. Dit kan op werkdagen vanaf 11.00 uur en op zaterdag en zondag vanaf 9.30
uur op nummer 070-3450996.
-Het is niet toegestaan de lesstudio’s te betreden zonder begeleiding van een docent of medewerker van Rabarber. Leerlingen
wachten in de foyer tot 3 minuten voor de les begint, dan gaan ze naar hun studio.
-Geen straatschoenen in de studio’s. Ritmiek-, binnen- schoenen of op blote voeten de les volgen.
-In de studio’s mag niet gegeten of gedronken worden. In de pauzes kunnen de leerlingen in de foyer eten en drinken. Iedere
leerling is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen afval na de pauze in de foyer. Ook kauwgom en roken is in het
gehele gebouw verboden.
-Het gebruik van alcohol of drugs is in en om het hele gebouw ten strengste verboden. Bij constatering wordt de leerling
onmiddellijk van Rabarber verwijderd.
-Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de foyer.
-Rabarber is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen en adviseren leerlingen dringend om
waardevolle spullen thuis te laten. Uitgeschakelde mobiele telefoons en portemonnees kunnen tijdens de lessen in de studio’s
zelf worden opgeborgen. Nooit op de gang in een tas of een jas laten zitten!
-Leerlingen en docenten houden zich aan goede omgangsvormen, dus geen intimidatie, agressie en/of discriminatie.
-Auto’s (knipperend) dubbel parkeren voor Rabarber kan niet in verband met de tramlijn. Ook mag de uitrit van de
bewonersgarage niet geblokkeerd worden.
-Fietsen horen in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Hou hierbij onze drie deuren altijd vrij. En er moet altijd voldoende
loopruimte blijven voor voetgangers onder de arcade.
-Als een leerling een vriend(in) mee naar de les wil nemen; dit a.u.b. een week van te voren aan de eigen docent vragen.
-Wanneer een leerling is ingeschreven bij Rabarber geeft hij/zij Rabarber toestemming gemaakte foto’s tijdens
lessen/voorstellingen voor publiciteitsdoeleinden te mogen gebruiken.
-Voor en na de les is Rabarber niet verantwoordelijk voor de leerling.

LESGELD 18/19

(zie voor duur + en inhoudelijke les/productie omschrijvingen: www.rabarber.net)

Van september-april
Lesklassen
Tadaa (20 weken)
Basis 1 t/m 2
Basis 3 t/m 5
Leerjaar 10/11- 11/12- 12/13
2e Leerjaar 11/12
18+
English Classes
English 6/7, 8/9
English 10/11, 12/13, 14+
Musicalklassen
Musical 1 (10+) *
Musical 2 (12+) *
Vakantie specials
Maak je eigen voorstelling
Musical Summerschool

Lesgeld
€ 175
€ 225
€ 335
€ 335
€ 335
€ 335

€ 225
€ 335

€ 395
€ 450

Gedurende het seizoen
Producties
Werkplaats productie
Studio-familie-jongerenproductie**
Musical 2 (12+) *
Meedoen in Hbo eindregie 17+**

Lesgeld
€ 450
€ 450
€ 450
€ 350

Vooropleidingen
LOT 16+**
Tussenjaar 17+**

€ 650
€ 2.250

Avondopleiding
TRAC 1** 2 avonden spelontwikkeling
TRAC 2 ** 1 avond verdieping

€ 1.125
€ 875

Interdisciplinaire talentontwikkelingstraject
Inside Out 17+**

€ 395

€ 125
€ 395

Inschrijfgeld (eenmalig) : € 25,- (geldt niet voor L.O.T /Tussenjaar/TRAC/vakantie specials)
*ben je nieuw dan met proefles; aanmelden via www.rabarber.net
**met auditie, zie www.rabarber.net voor meer informatie
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