
 

 

INFOBROCHURE 
DANSJAAR 2022-2023



Beste ouders, lieve dansers, 

Op het einde van een fantastisch dansjaar stel ik jullie graag de plannen 
voor van ons volgende dansjaar. Met als jaarthema ‘IK LEES jou’ gaan we 
vol voor een jaar van dans, verbinding, inspirerende tekstjes en 
hartverwarmende boeken!  

In deze brochure vinden jullie heel wat info over het dansjaar ’22-’23! 

1A UURROOSTER PASSANT 
1B UURROOSTER WIMBLEDON 
2 TEAM D-MOTION 
3 LESSEN PER LEEFTIJD + BASISLES/ UITBREIDINGSLES 
4 WEDSTRIJDTEAMS 
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Heel veel liefs, 
Lieve xxx 



DANSJAAR 2022-2023 
1A. UURROOSTER PASSANT  
(Aen den Hoorn 13, Zoutleeuw) 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

17U15 - 18U30
HEDENDAAGS

1ste sec.+
HD1

ANNELEEN

17U00 - 18U00
MUSICALJAZZ

3de, 4de leerjaar
JA2

ELIEN

13U30 - 14U30
KLEUTERKRIEBELDANS

1ste, 2de kleuterklas
K1

HILDE

17U30 - 19U30
WEDSTRIJDTEAM

HIPHOP
Junior 

WT HH J

LENI

17U30 - 19U00
WEDSTRIJDTEAM

HIPHOP
Kids

WT HH K

LENI

9U15 - 10U15
HIPHOP

1ste, 2de leerjaar
H1

KARLIEN

18U30 - 19U45
HEDENDAAGS

3de sec.+
HD2 

ANNELEEN

18U00 - 19U00
MUSICALJAZZ

5de, 6de
leerjaar

JA3
CHARLOTTE

14U30 - 15U30
KLEUTERKRIEBELDANS

3de kleuterklas
K2

HILDE

19U30 - 20U30
TAPDANCE

Vanaf 3de leerjaar 
(alle leeftijden)

TD
LIEVE

10U15 - 11U15
HIPHOP

3de, 4de leerjaar
H2

KARLIEN

19U45 - 21U00
HEDENDAAGS

5de sec.+
HD3

 
ANNELEEN

19U00 - 20U00
MUSICALJAZZ

1ste sec.+
JA4

CHARLOTTE

15U30 - 16U30
BALLET

1ste, 2de leerjaar
B3

MARIE

20U30 - 21U30
DANS VOOR DAMES 

DD

KATHLEEN

11U15 - 12U15
HIPHOP

5de, 6de leerjaar
H3

EMMA

20U00 - 21U00
MUSICALJAZZ

4de sec.+
JA5

CHARLOTTE

21U00 - 22U00
YOGIRYA

YO

BART



1B. UURROOSTER WIMBLEDON  
(Zoutleeuwsesteenweg 120, Wilderen) 

Nota:  
De les tapdance is onder voorbehoud (blessure juf Lieve). 
Er kunnen zich nog kleine wijzigingen voordoen. Deze worden ten laatste eind 
augustus gedeeld. 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

17U00 - 18U00
MUSICALJAZZ

1ste, 2de 
leerjaar

JA1

KARLIEN

13U30 - 15U00
WEDSTRIJDTEAM 

MODERN
Kids

WT MO K

LIEVE/ 
ANNELEEN

17U00 - 18U00
MODERN

3de, 4de leerjaar
M1

ANNELEEN

17U00 - 18U00
STREETDANCE

1ste sec.+
S1

SOFIE

9U30 - 11U30
WEDSTRIJDTEAM 

MODERN
teens

WT MO T

ANNELEEN, STIENE, 
LIEVE

10U00 - 11U00
BALLET

1ste, 2de 
kleuterklas

B1

KARLIEN

18U00 - 19U00
BALLET

3de , 4de 
leerjaar

B4

MARIE

18U30 - 20U30
WEDSTRIJDTEAM 

HIPHOP
teens

WT HH T

LENI

15U00 - 17U00
WEDSTRIJDTEAM 

MODERN
Junior

WT MO J

LIEVE /
ANNELEEN

18U00 - 19U00
MODERN

5de, 6de leerjaar
M2

ANNELEEN

18U00 - 19U00
STREETDANCE

4de sec.+
S2

SOFIE

11U30 - 13U30
WEDSTRIJDTEAM 

MODERN
adults

WT MO A

ANNELEEN, STIENE, 
LIEVE

11U00 - 12U00
BALLET

3de kleuterklas
B2

KARLIEN

19U00 - 20U00
BALLET

5de, 6de leerjaar
B5

MARIE

17U00 - 18U30
BALLET

1ste sec.+
B6

MARIE

19U00 - 20U00
STREETDANCE

6de sec. +
S3

SOFIE

18U30 - 20U00
BALLET

4de sec.+
B7

MARIE

20U00 - 22U00
WEDSTRIJDTEAM  

HIPHOP
adults

WT HH A

LENI



2.TEAM D-MOTION 
Artistieke leiding:       Lieve Coenen 

De leerkrachten stellen zich graag aan u voor op onze website www.d-motion.be 

DOCENTEN GEGEVEN DISCIPLINE

Anneleen • MODERN M1, M2
• HEDENDAAGS HD1, HD2, HD3
• WEDSTRIJDTEAM MODERN

Charlotte • MUSICALJAZZ JA3, JA4, JA5

Elien • MUSICALJAZZ JA2

Emma • HIPHOP H3

Hilde • KLEUTERKRIEBELDANS K1, K2

Karlien • MUSICALJAZZ JA1
• BALLET B1, B2
• HIPHOP H1, H2

Kathleen • DANS VOOR DAMES

Leni • WEDSTRIJDTEAM HIPHOP

Lieve • WEDSTRIJDTEAM MODERN
• TAPDANCE 

Marie • BALLET B3, B4, B5, B6, B7

Sofie • STREETDANCE S1, S2, S3

Stiene • WEDSTRIJDTEAM MODERN

http://www.d-motion.be


3. LESSEN PER LEEFTIJD + BASISLES/
UITBREIDINGSLES 
Basisles (wil je slechts 1 uurtje les volgen kan je kiezen uit een basisles) 

Uitbreidingsles(sen) in combinatie met 1 extra dansles 
 

 

LEEFTIJD BALLET KLEUTER 
DANS

MUSICALJAZZ MODERN HIPHOP TAPDANCE YOGIRYA DANS VOOR 
DAMES

1ste en 2de 
kleuterklas B1 K1

3de kleuterklas B2 K2

1ste lj B3 JA1 H1
2de lj B3 JA1 H1
3de lj B4 JA2 M1 H2 TD
4de lj B4 JA2 M1 H2 TD
5de lj B5 JA3 M2 H3 TD
6de lj B5 JA3 M2 H3 TD
1ste sec. B6 JA4 HD1 S1 TD
2de sec. B6 JA4 HD1 S1 TD

3de sec. B6 JA4 HD2 S1 TD

4de sec. B7 JA5 HD2 S2 TD
5de sec. B7 JA5 HD3 S2 TD YA
6de sec. B7 JA5 HD3 S3 TD YA
Volw. TD YA DD
Basisles/
uitbreidings-

les

BL BL BL BL BL BL BL

DUUR: 

* 60 minuten

* 75 minuten

* 90 minuten



4.WEDSTRIJDTEAMS 
Al enkele jaren geven we dansers die graag een extra uitdaging hebben de 
kans om zich verder te ontplooien. Dit kan in de lessen van de 
wedstrijdteams. We nemen deel aan meerdere wedstrijden per jaar. 

COACH HIP HOP: Leni Degros 
COACH MODERN: Anneleen Nickmans, Lieve Coenen, Stiene Nickmans 

De lessen gaan door op de volgende momenten: 

Wedstrijdteam Hip Hop kids  VRIJ  17U30 - 19U00  PASSANT 
Wedstrijdteam Hip Hop junior DO 17U30 - 19U30  PASSANT 
Wedstrijdteam Hip Hop teens DI  18U30 - 20U30  WIMBLEDON 
Wedstrijdteam Hip Hop adults VRIJ  20U00 - 22U00  WIMBLEDON 

Wedstrijdteam Modern kids  WOE  13U30 - 15U00  WIMBLEDON 
Wedstrijdteam Modern junior WOE   15U00 - 17U00  WIMBLEDON 
Wedstrijdteam Modern teens  ZAT    9U30 - 11U30  WIMBLEDON 
Wedstrijdteam Modern adults ZAT  11U30 - 13U30  WIMBLEDON 

AUDITIE 
Vrijdag  9 september 2022 
17U00 - 18U30  wedstrijdteam hiphop vanaf  4de leerjaar t.e.m. 2de sec.  
    (Kids + juniors) 
19U00 - 21U00  wedstrijdteam hiphop vanaf 3de sec. (Teens + adults) 
LOCATIE: Wimbledon 

Zaterdag  10 september 2022 
9U00 - 10U30   wedstrijdteam modern vanaf 4de leerjaar t.e.m. 2de sec. 
    (Kids + juniors) 
11U00 - 13U00  wedstrijdteam modern vanaf 3de sec. (Teens + adults) 
LOCATIE:  Wimbledon 



Inschrijven kan vanaf 26 juni via de link op onze website www.d-motion.be. 

Dansers die reeds deel uitmaakten van een wedstrijdteam in het dansjaar 
2021-2022 moeten dit jaar opnieuw meedoen aan de auditie. 

Ten laatste 11 september weet u of u kan deelnemen aan het team. U krijgt 
hierover een mail. 

VISIE WEDSTRIJDTEAM 
• Je kan pas meedoen aan de ‘team-lessen’ wanneer je na het volgen van de 

auditie een positief  advies krijgt. 
• Tijdens de allereerste teamles verwachten we per danser een ouder in onze les. 

Op dit moment wordt alles nog eens duidelijk uitgelegd. Dit zal een kwartiertje 
duren. Om de kosten te drukken stellen we een ouderteam op dat mee kan 
nadenken over het opstarten van enkele sponsoractiviteiten. 

• Na de auditie beslissen de docenten in welk team je zal les volgen. 
• Schrijf je je in voor een teamles verwachten we je in de volgende lessen: 

• Je eigen teamles (enkel via doktersbriefje begrijpen we je afwezigheid) 
• Modern kids + junior: verplicht balletles 
• Modern teens/ adults: verplicht balletles of les hedendaags (keuze 

mogelijk uit 1 van deze lessen) 
• Hiphop kids + junior: verplicht hiphoples/ streetdance 
• Hiphop teens + adults: verplicht streetdance 
• Daarnaast gaan we af en toe workshops organiseren waarin we onze 

teams verwachten.  
• Van de leden van het team wordt verwacht dat ze steeds aanwezig zijn in de les. 

We hebben een bevraging gedaan bij de teamleden en er is veel ergernis 
wanneer dansers niet aanwezig zijn in de les.  Ziekte is uiteraard een 
uitzondering, maar verjaardagsfeestjes e.d. niet. Een team is immers slechts een 
team indien iedereen er is! We houden een aanwezigheidsregister bij. 

• In eerste instantie kunnen teams ingezet worden voor extra opdrachten buiten 
de jaarlijkse optredens. 



• In tweede instantie zullen deze teams aan wedstrijden meedoen. Deze worden  
meegedeeld vanaf oktober 2022. Uiteraard is het de bedoeling dat iedereen alle 
wedstrijden meedoet. 

• Het lesgeld wordt betaald door de ouders. Per wedstrijd wordt er een bedrag 
aangerekend (meestal €12).  

• De docenten hebben het recht om deze groepen extra in te zetten tijdens 
jaarlijkse optredens, indien deze aanvulling nodig blijkt.  

• Wanneer deze groepen meedoen aan een extra voorstelling wordt dit steeds 
gemeld en krijgt iedereen de keuze of hij meedoet. Wel verwachten we een 
duidelijke communicatie hierover. Inschrijven betekent ook meedoen, om te 
voorkomen dat een choreo last-minute moet gewijzigd worden wegens het niet 
aanwezig zijn van 1 of meerdere dansers. 

• Leden van het team zorgen dat ze in orde zijn met basiskledij (jogging). De 
outfit om deel te nemen aan de wedstrijden wordt samen met het team 
gekozen en betaald door de dansers zelf.  

• We verwachten dat leden van het team, teamplayers zijn. Respect is een waarde 
die wij hoog in het vaandel dragen. Respect voor de docent en voor elkaar. We 
leggen nogmaals de nadruk dat leden van een team niet meer of niet minder 
zijn dan andere dansers van de dansschool. 

• Na iedere wedstrijd krijgen de teams feedback die uitvoerig wordt besproken. 
• We verwachten een grote inzet van deze dansers. Dit is een les voor ervaren 

dansers die echt vooruit willen. Indien ‘fun’ voor jou op de eerste plaats staat 
zijn er alternatieven die worden aangeboden binnen onze dansschool. 



5. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

BALLET AFKORTING

1ste/ 2de kleuterklas B1

3de kleuterklas B2

1ste/ 2de leerjaar B3

3de/ 4de leerjaar B4

5de/ 6de leerjaar B5

1ste sec. + B6

4de sec. + B7

MODERN AFKORTING

3de/ 4de leerjaar M1

5de/ 6de leerjaar M2

HEDENDAAGS AFKORTING

1ste sec. + HD1

3de sec.+ HD2

5de sec.+ HD3

MUSICALJAZZ AFKORTING

1ste/ 2de leerjaar JA1

3de/ 4de leerjaar JA2

5de/ 6de leerjaar JA3

1ste sec. + JA4

4de sec. + JA5



HIP HOP KIDS AFKORTING

1ste/ 2de leerjaar H1

3de/ 4de leerjaar H2

5de/ 6de leerjaar H3

KLEUTERKRIEBELDANS AFKORTING

1ste/ 2de kleuterklas K1

3de kleuterklas K2

STREETDANCE AFKORTING

1ste sec. + S1

4de sec. + S2

6de sec. + S3

TAPDANCE AFKORTING

Vanaf 3de leerjaar TD

VOLWASSENEN AFKORTING

Dans voor Dames DD

Yogirya YA

WEDSTRIJDTEAM AFKORTING

HIP HOP kids WT HH K

HIP HOP junior WT HH J

HIP HOP teens WT HH T

HIP HOP adults WT HH A

MODERN kids WT MO K

MODERN junior WT MO J

MODERN teens WT MO T

MODERN adults WT MO A



6. START DANSJAAR 

Dit schooljaar starten we op maandag 12 september 2022. 
De eerste week mag je alle lessen ‘proeven’. 

Iedereen is dan van harte welkom! 

Instappen kan ook op een later moment. Je stuurt dan een mailtje naar 
info@d-motion.be. Na het invullen van de nodige formulieren kan u dan 
deelnemen aan de proefles. Indien u definitief wil inschrijven kan dat 
opnieuw via mail bevestigen. 

Op 18 september voorzien we een inschrijvingsdag en 
pasmoment van 10U00 tot 15U00 in de Passant.   

7. NIEUW DIT DANSJAAR 

Marie zal vanaf nu alle balletlessen vanaf het eerste leerjaar voor haar 
rekening nemen. Ze stelt een duidelijke leerlijn op om er voor te zorgen dat 
de dansers alle technieken aangeleerd krijgen. Om dit goed bij te houden 
starten we vanaf dit jaar met balletexamens. Deze gaan door op het einde 
van het schooljaar. We verwachten ook weer duidelijk iedereen in het 
uniform van de dansschool (kledij RITMIK, te bestellen/passen op de 
inschrijvingsdag) om uniformiteit na te streven. 

mailto:info@d-motion.be


8. LIDGELD DANSJAAR ’21-‘22 
VERZEKERING/INSCHRIJVING: €5 (verplicht te betalen) 
B = basisuur 
U = uitbreidingsuur 

BASISUREN Duur 
BEDRAG sem 1 BEDRAG sem 2 BEDRAG jaar PER LES

KLEUTERS

KLEUTERKRIEBELDANS, 
K1, K2

B 1U
€ 80  € 60  € 140  € 4,5

BALLET
B1,B2

B 1U  € 90  € 70  € 160  € 5

LAGERE SCHOOL

TAPDANCE
TD

B 1U  € 100  € 80  € 180  € 5,5

HIP HOP KIDS
H1, H2, H3

B 1U  € 100  € 80  € 180  € 5,5

MUSICALJAZZ
JA1, JA2, Ja3

B 1U  € 100  € 80  € 180  € 5,5

MODERN 
M1, M2

B 1U  € 100  € 80  € 180  € 5,5

BALLET
B3, B4, B5

B 1U  € 100  € 80  € 180  € 5,5

SECUNDAIR

BALLET
B6, B7

B 1U
1/2  € 135  € 100  € 235  € 7,5

HEDENDAAGS
HD1, HD2

B 1U
1/4  € 130  € 95  € 225  € 7

STREETDANCE 
S1, S2, S3

B 1U  € 110  € 85  € 195  € 6

JAZZ 
JA3, JA4

B 1U  € 110  € 85  € 195  € 6

VOLWASSENEN

DANS VOOR DAMES
DD

B 1U  € 110  € 85  € 185  € 6

YOGYRIA B 1U €90 10-beurtenkaart



Semester 1 loopt vanaf 12 september t.e.m. 29 januari 
Semester 2 loopt vanaf 30 januari t.e.m. 4 juni 
Einde dansjaar = 25 juni 2023. 

9. HOE INSCHRIJVEN 

Definitief inschrijven kan vanaf zondag 18 september 2022 op onze 
opendeurdag in de Passant (10U00 tot 15U00). Nadien kan dat via de link die 
je kan vinden op onze website. Je ontvangt per kerende een mail hoe u alles 
verder in orde brengt.  

UITBREIDINGSUREN DUUR
SEM 1
Bedrag

SEM 2
Bedrag 

JAAR
Bedrag Per les

WEDSTRIJDTEAM
WT HH K
WT MO K

U + 1 1U
1/2  € 140  € 115  € 255  € 8

WEDSTRIJDTEAM
WT HH J/T/A
WT MO J/T/A

U + 1 2U

 € 175  € 135  € 310  € 10



10. KLEDIJ 
Wat dragen we tijdens onze danslessen: 

BALLET: 
• Ballet B1, B2 (kledij RITMIK): 

• roze balletpak 
• roze balletschoenen 
• roze balletkousen 
• roze X-over 

• Ballet B3 (kledij RITMIK): 
• witte balletpak 
• roze balletschoenen 
• roze balletkousen 
• witte X-over 

• Ballet B4 (kledij RITMIK): 
• lichtblauw balletpak 
• roze balletschoenen 
• roze balletkousen 
• witte X-over 

• Ballet B5 (kledij RITMIK): 
• zwart balletpak 
• zwarte short 
• roze balletschoenen 
• roze balletkousen 
• zwarte X-over 



• Ballet B6, B7: 
• zwart balletpak 
• roze balletschoenen 
• rokje of short (GEEN LEGGING) 
• roze balletkousen 
• zwarte X-over 

Ballerina’s zijn steeds in gepaste kledij en de haren zijn samen in een dot. 

MODERN/HEDENDAAGS: 
• zwarte hotpants, zwarte legging  
• strak topje naar keuze  
• zwarte sportBH  
• teenstrings of sokjes (of blote voeten ;-)) 
• kniebeschermers (indien gevoelige knieën) 

MUSICALJAZZ: 
• teenstrings of sokjes 
• zwarte hotpants, zwarte legging 
• topje naar keuze 

KLEUTERKRIEBELDANS: 
• vlotte sportieve kledij 
• sneakers, turnpantoffels, sokjes (naar keuze) 

HIP HOP kids: 
• witte sneakers 
• vlotte sportieve  kledij 
• GEEN JEANSBROEK 

STREETDANCE: 
• vlotte sportieve kledij naar keuze 
• stevige sneakers 



WEDSTRIJDTEAM MODERN: 
• zwarte sport BH (kids, oudere teams samen bespreken afhankelijk van 

kledij wedstrijd) 
• jogging wedstrijdteam D-Motion (donkerblauw) 
• zwarte hotpants 
• teenstrings 
• eventueel ballet BH 

WEDSTRIJDTEAM HIP HOP 
• zwarte sport BH naar keuze 
• jogging wedstrijdteam D-Motion (donkerblauw) 
• degelijke sportschoenen (voor wedstrijd samen bespreken) 

DAMES/YOGIRYA 
• goede sneakers 
• vlotte sportkledij 
• eventueel eigen matje (of handdoek) 

We zouden het leuk vinden moest ieder lid een jogging van 
de dansschool aanschaffen om zo ons familie-D-Motion-
gevoel ook naar buiten te brengen. Fijn wanneer de 
leerlingen met hun jogging aan naar de dansles komen! 

TIP: zet je naam in al je spullen! 



11. PRIJZEN KLEDIJ RITMIK 
Deze worden in september gedeeld. 

12. PRIJZEN KLEDIJ D-MOTION 

13. COMMUNICATIE 
We zoeken deze zomer uit hoe we op een nog efficiëntere manier kunnen 
communiceren vanaf september. 

Volg ons zeker op Instagram en Facebook. 

14. GROTE OPTREDENS 

Het CC De Bogaard te Sint-Truiden werd gereserveerd van 3 t.e.m. 9 april 
2023 (eerste week van de Paasvakantie). Meer info volgt  

15. TOONMOMENT dansstudio D-MOTION 
Voor iedere vakantie zal er een kort toonmomentje zijn voor iedere dansles. 
Eindfeest: 25 juni 2023 

ARTIKEL PRIJS

HOODIE KIDS € 35

PULL (dames, heren) € 40

JOGGINGBROEK KIDS € 30

JOGGINGBROEK VOLWASSENEN € 35



16. DANSSTAGES 
(Onder voorbehoud/ hier kunnen nog wijzigingen plaatsvinden) 

Meer info vanaf september. 

DANSDAGEN: 
In de loop van het jaar zullen er op regelmatige basis dansworkshops 
georganiseerd worden. ‘Just for FUN’-dagen zijn nieuw dit jaar! 

17. HUISREGLEMENT 

Om het dansplezier van iedereen te garanderen zijn we genoodzaakt enkele afspraken te maken 
en verwachten wij dat iedereen deze zal naleven. 

• Zich als lid inschrijven betekent dat het huisreglement gekend en aanvaard is. 
• De leerlingen komen op tijd naar de dansles. De opwarming zorgt voor een goede start van de 

dansles, voorkomt blessures en is daarom onmisbaar. 
• Het is niet toegestaan dat ouders blijven kijken tijdens de lessen. 
• Tijdens de dansles is het de bedoeling dat je aangepaste kledij draagt. Ook schoeisel is zeer 

belangrijk.  
• Zet een naam in je danskledij. Zo kan je vergeten spullen snel terugvinden. 
• De hoodie van de dansschool wordt gedragen tijdens externe optredens. Deze kan enkel 

besteld worden tijdens de inschrijvingsweekends en niet op een later moment. 
• Tijdens de les brengt de leerling best een flesje water mee (geen frisdrank). 
• Het is niet toegestaan om te filmen tijdens de les (zonder toestemming van de lesgever). 

Plaatsen van beeldmateriaal op het internet (youtube en Facebook) kan pas na overleg met de 
docent. 

• Dansers die slechts 1 uur komen dansen kiezen een les uit het basispakket. 
• Je kan enkel een uitbreidingsles volgen wanneer je de aangegeven extra lessen ook volgt. 
• Leden kunnen tijdens de les of andere festiviteiten gefotografeerd worden. Die foto’s kunnen 

gebruikt worden op de website of voor publicitaire doeleinden. Alle leden worden 
verondersteld daarmee stilzwijgend toe te stemmen, tenzij ze ons uitdrukkelijk meedelen dat 
ze dit niet wensen.Gelet op de GDPR ondertekent iedereen hierover een document bij 
inschrijving. 

• Bij ziekte of afwezigheid van een docent zal er voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet 
mogelijk is, dan wordt de les verplaatst naar een later moment. Deze les kan vallen tijdens een 
vakantieperiode. Kan je er dan niet zijn, is terugbetaling niet mogelijk. U wordt hiervan op de 
hoogte gebracht via FB (pagina www.facebook.com/dansschooldmotion), Whatsapp en mail. 
Dansstudio D-Motion behoudt het recht om bij overmacht een les te laten wegvallen zonder 
inhaalles en terugbetaling. 

http://www.facebook.com/dansschooldmotion


• In de Passant kunnen de lessen soms niet doorgaan wegens een andere activiteit. Deze les 
wordt verplaatst naar een andere zaal in de buurt. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte gebracht. Controleer steeds de pagina voor u uw kind afzet. 

• Lesgeld wordt niet terugbetaald. Bij langdurige ziekte of revalidatie kan het geld enkel 
worden teruggevorderd in de vorm van een tegoedbon mits een geldig doktersattest. 

• Lesgeld dient ten laatste 1 oktober 2022 betaald te worden. Zo niet wordt de leerling niet 
meer toegelaten in de lessen. Bij aanvang van iedere les worden aanwezigheden opgenomen. 

• Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een les, hebben we het recht deze les af te lassen. 
Uiteraard worden deze lessen dan terugbetaald. 

• Het lesschema kan tijdens examenperiodes aangepast worden. 
• Je bent nooit verplicht om deel te nemen aan de dansoptredens. We vragen wel dat je respect 

hebt voor de omvang van zo een organisatie en tijdig je deelname bevestigt.  
• Plaatsen voor dansoptredens worden gegeven door de docenten zelf. Ouders hebben hier 

geen inspraak. Het is niet zo dat een danser die op de achterste rij staat een minder goede 
danser is. Gelieve docenten hierin vrij te laten. 

• Kinderen tot 12 jaar worden begeleid tot aan hun lokaal. Zet je kind niet af aan de ingang van 
het gebouw. (Het kan altijd zijn dat de leerkracht nog niet aanwezig is, waardoor er geen 
toezicht is over je kind) 

• We gaan op een respectvolle manier om met elkaar. Zijn er klachten kan je die melden via 
info@d-motion.be. Beslissingen worden met het team genomen. Het kan zijn dat je niet 
akkoord bent met een beslissing, maar we blijven wel op een correcte manier met elkaar 
omgaan. We staan steeds open voor een gesprek! (maak best een afspraak indien gewenst en 
stoor de lessen niet) 

• Hoe we communiceren laten we weten in september. We bekijken momenteel hoe we dit 
kunnen aanpakken. De website is een handig medium. Alle belangrijke info vindt u daar 
terug. ‘Bestudeer’ bij aanvang van het dansjaar onze info-brochure. 

• U kan ons best contacteren via mail. (Dus niet per sms, telefoon, messenger, whatsapp,..) 
Helaas zijn er tegenwoordig heel wat kanalen en zo zouden we jouw boodschap over het 
hoofd kunnen zien.  

GDPR 

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als 
General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. 
Deze Europese wetgeving geeft meer controle aan elke burger over het gebruik van zijn 
persoonsgegevens.De AVG bepaalt hoe bedrijven, overheden en organisaties moeten omgaan met 
deze persoonsgegevens. De nadruk ligt hierbij op privacy en veiligheid. 
 
Ook dansstudio D-Motion is begaan met de veiligheid en privacy van de door haar gebruikte 
informatie van haar dansers en diens ouders. 
  
Hoe gebruiken en verzamelen we je gegevens? 

mailto:info@d-motion.be


Bij de inschrijving vragen we je de volgende gegevens (NAAM KIND/ ADRES/MAILADRES/
GSM/GEVOLGDE LESSEN) Dit doen we om jullie zo goed als mogelijk op de hoogte te houden 
van de werking van onze dansstudio. 
Via GIMME communiceren wij al dan niet in kleine groepjes per gevolgde les. U kan steeds uit 
de groep ‘stappen’ indien gewenst. 
In onze besloten groep op FB en op onze pagina communiceren we op een snelle manier. Je kiest 
hier zelf voor om de pagina te liken en je stuurt ons een vriendschapsverzoek indien je lid wil 
worden van de groep. 
 
Wat kan publiek zichtbaar zijn? 
We gebruiken de gegevens (naam, voornaam, adres, emailadres en gsm-nummer van de 
contactpersonen) enkel voor voornoemde communicatie. 
Bij de inschrijving ondertekent u ook een document ivm de toestemming om al dan niet foto’s te 
publiceren waar jouw kind opstaat. 
 
Waar worden deze gegevens beheerd? 
De overgemaakte gegevens worden enkel beheerd door het secretariaat van de dansstudio (Lieve, 
Bart). 
 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met 
ons op.  



18. KALENDER 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE

donderdag 08/09/2022 20U00 Startvergadering FUN-team Wordt later 
meegedeeld

vrijdag 09/09/2022 Auditie wedstrijdteam HIPHOP WIMBLEDON

zaterdag 10/09/2022 Auditie wedstrijdteam MODERN WIMBLEDON

maandag 
t.e.m. 
zondag

12/09/2022
t.e.m. 
18/09/2022

zie uurrooster Proefweek (gratis lessen)
Iedereen kan alle lessen eens uitproberen.

PASSANT en 
WIMBLEDON

zondag 18/09/2022 10U00 - 15U00 Inschrijvingsdag/ pasmoment PASSANT

maandag 
t.e.m. 
zondag

19/09/2022
t.e.m. 
25/09/2022

zie uurrooster Vriendjesweek! PASSANT en 
WIMBLEDON

maandag 
t.e.m. 
zondag

31/10/2022 
t.e.m. 
06/11/2022

HERFSTVAKANTIE
Vrijdag 11/11/2022 GEEN LES

Zaterdag 
t.e.m. 
vrijdag

24/12/2022
t.e.m. 
06/01/2023

KERSTVAKANTIE
maandag 09/01/2023 Start inschrijving dansstages 2023

Start inschrijving OPTREDEN 
online

Maandag 30/01/2023 Start semester 2

zondag 12/02/2023 Heel vroeg ;-) LIEFDESONTBIJT aan huis

maandag 
t.e.m. 
zondag

20/02/2023
t.e.m.  
26/02/2023

KROKUSVAKANTIE
maandag 27/02/2023 START WAFEL/KOEKENVERKOOP PASSANT en 

WIMBLEDON

maandag 
t.e.m. 
zondag

27/02/2023 
t.e.m. 
05/03/2023

CARNAVAL
De dansers mogen tijdens deze week 
verkleed naar de dansles komen.

PASSANT en 
WIMBLEDON

maandag 
t.e.m. 
maandag

03/04/2023 
t.e.m. 
16/04/2023

PAASVAKANTIE
maandag 
t.e.m.
vrijdag

03/04/2023
t.e.m.
07/04/2023

Wordt later 
meegedeeld

REPETITIES OPTREDEN CC De 
Bogaard 
Sint-truiden

vrijdag 
t.e.m. 
zondag

07/04/2023
t.e.m.
09/04/2023

Wordt later 
meegedeeld

OPTREDEN CC De 
Bogaard 
Sint-truiden



maandag 1/05/2023 GEEN LES

donderdag 
t.e.m. 
zondag

18/05/2023 
en 
21/05/2023

O.H. - HEMELVAART
zondag 28/05/2023 GEEN LES (Pinksteren)

maandag 29/05/2023 GEEN LES (Pinkstermaandag)

Zondag 04/06/2023 EINDE dansseizoen.
VEEL SUCCES MET DE EXAMENS!

zondag 25/06/2023 EINDFEEST dansstudio D-MOTION en 
einde dansjaar

PASSANT


