GEDRAGSCODE
Het doel van Het Ballet Centrum is dat alle leerlingen en studenten dans ervaren als plezierig, vriendelijk,
positief en in een veilige omgeving. Om dit te bereiken vragen we aandacht voor de volgende regels.

Aanwezigheid
Het is van belang dat cursisten ruim op tijd arriveren voor hun les, zodat zij zich kunnen verkleden en
verzorgen (haarverzorging) en de balletles op tijd kan beginnen. Wanneer cursisten te laat zijn missen zij
belangrijke informatie en is het storend voor anderen. Het missen van de warming-up kan leiden tot blessures.
Daarnaast is regelmatige aanwezigheid zeer belangrijk. Wanneer cursisten niet op regelmatige basis de lessen
volgen zal dit voor zowel henzelf als voor de groep in vooruitgang tegenwerken. Onregelmatig lesbezoek
kan ook leiden tot het niet geselecteerd worden voor een examen of voorstelling.

Stilte
Voor een optimale concentratie van de cursisten is het belangrijk dat het tijdens de les stil is in de hal,
foyer en kleedkamer van de balletschool.

Kleding
Het Ballet Centrum geeft les volgens het systeem van de Royal Academy of Dance. Hiervoor gelden kledingvoorschriften (via de balletschool te bestellen, vraag hiervoor een bestelformulier aan de docent). Het is
uitermate belangrijk dat cursisten zich aan deze voorschriften houden zodat er correct en veilig gewerkt
kan worden aan de juiste houding en technieken.

Kleedkamers
Cursisten kunnen zich verkleden in het bijzijn van andere leerlingen en in de daarvoor aanwezige kleedruimte.
Nooit in het bijzijn van een enkele volwassene. Ouders en of begeleiders mogen om die reden de kleedkamers niet betreden met uitzondering van de kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar.

Persoonlijke eigendommen
Cursisten moeten hun eigendommen altijd bij zich houden. Het Ballet Centrum is niet aansprakelijk voor
het zoekraken van eigendommen, het beschadigen daarvan en/of eventuele ongevallen.

Gedrag
Het Ballet Centrum verwacht van de docenten, cursisten en ouders/begeleiders dat zij respectvol met elkaar
en elkaars eigendommen omgaan. Indien een cursist gevaarlijk gedrag vertoont, moedwillig beschadigingen
veroorzaakt of ander intolerant gedrag vertoont t.o.v. docent, vrijwilligers of medeleerlingen heeft Het Ballet
Centrum het recht deze cursist direct uit te schrijven zonder recht op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.

Gezondheid
Wanneer een cursist zich tijdens de les heeft bezeerd of niet goed voelt, moet de docent hier direct van op de
hoogte worden gesteld. Het is van groot belang dat cursisten zich tussen de lessen in warmhouden en om
het energie op peil te houden voldoende water drinken en iets eten. Roken en het gebruik van alcoholische
dranken is niet toegestaan in de balletschool. Ook moeten de docenten op de hoogte gesteld worden van
eventuele ziektes die van invloed kunnen zijn tijdens de les (denk aan astma, epilepsie, diabetes etc.).

Parkeergelegenheid
U kunt gebruikmaken van de parkeerplaatsen en fietsenstalling op het terrein van Het Ballet Centrum.

