Algemene voorwaarden deelname cultuurklas
Wat houdt de cultuurklas in?
De cultuurklas begint rondom de herfstvakantie. Vanaf dat moment krijgt uw kind een extra uur
cultuureducatie in de week. Dit is voor de leerlingen in leerjaar 1 op donderdag, het 7e en/of 8e lesuur.
Tijdens de cultuurklas wordt dieper ingegaan op verschillende vormen van kunst en cultuur.
Afspraken omtrent betaling
Leerlingen die voor de zomervakantie hebben aangegeven interesse te hebben in de cultuurklas, krijgen de
mogelijkheid zich eerder in te schrijven. Dit gebeurt per mail. Alle andere leerlingen kunnen zich in een later
stadium inschrijven via de website.
Wanneer de leerling definitief wordt geplaatst krijgt u daarvan bericht. Na definitieve plaatsing dient er voor
deelname aan de cultuurklas vóór 1 november €50,- te worden betaald. Dit bedrag wordt in rekening
gebracht i.v.m. het inzetten van (externe) docenten en het bekostigen van eventuele activiteiten en
excursies. Informatie hierover volgt.
Wanneer u of uw kind tussentijds besluit te stoppen met de cultuurklas wordt het totaalbedrag in rekening
gebracht.
Afspraken omtrent schoolresultaten
Het is mogelijk dat er voor leerlingen lessen uitvallen i.v.m. de cultuurklas. Wanneer er voor die lessen
huiswerk wordt opgegeven dient de leerling het huiswerk over te nemen van een klasgenoot of van de
desbetreffende docent. Toetsen die gepland staan tijdens de cultuurklas dienen ingehaald te worden. Het
inhaalmoment dient op eigen initiatief afgesproken te worden met desbetreffende docent. Wordt dit niet
gedaan, mag er niet mee gedaan worden met de cultuurklas.
Zijn de schoolresultaten niet naar wens gedurende het schooljaar, dan zal er een gesprek plaatsvinden met
de schoolleiding over verdere deelname aan de cultuurklas.
Afspraken omtrent aanwezigheid en blessures
Uw kind dient iedere les van de cultuurklas aanwezig te zijn, tenzij er een formele afmelding heeft
plaatsgevonden. Afmelding is altijd per mail en dient tijdig te gebeuren.
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