Huishoudelijk Reglement Scaletta
Kostprijs inschrijving
GROEP

LIDGELD

BETALING

Inschrijven voor 1 groep

200€ per schooljaar

100€ bij inschrijving
100€ in januari 2023

Inschrijven voor 2 groepen

380€ per schooljaar

190€ bij inschrijving
190€ in januari 2023

Inschrijven voor 1 groep

220€ per schooljaar

110€ bij inschrijving
110€ in januari 2023

Inschrijven voor 2 groepen

420€ per schooljaar

210€ bij inschrijving
210€ in januari 2023

Inschrijven voor 3 groepen

620€ per schooljaar

310€ bij inschrijving
310€ in januari 2023

Inschrijven voor 4 groepen

820€ per schooljaar

410€ bij inschrijving
410€ in januari 2023

Toontje Hoger 1 en 2

Scaletta – Jong Scala – Scala

Afhankelijk van het leerjaar waarin je op school zit, kan je deel uitmaken van verschillende groepen. Het
lidgeld is van toepassing op de inschrijving van één en hetzelfde kind (eventueel in verschillende groepen)
en dus niet voor de inschrijving van meerdere kinderen uit 1 gezin in verschillende groepen.
Inschrijvingslink: https://pages.inthepicture.com/scalettaenscala

Repetities
Toontje Hoger en Scaletta repeteren in het Damiaaninstituut, Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot. We
verwachten dat iedereen zoveel mogelijk naar de repetities komt. Merken we dat je niet (genoeg) komt
repeteren, dan kan dit ervoor zorgen dat je een bepaald optreden niet kan meedoen.

Repetitiedagen en -uren
WOENSDAG
Toontje Hoger 1

jongens & meisjes uit de 2de en 3de kleuterklas

13u00 – 13u30

Toontje Hoger 2A

jongens & meisjes uit het 1ste en 2de leerjaar

13u30 – 14u15

Scaletta 1A

jongens & meisjes uit het 3de en 4de leerjaar

14u15 – 15u15

Scaletta 2A

jongens & meisjes uit het 5de en 6de leerjaar

15u30 – 16u30

Scaletta 3A

jongens (tot aan de stembreuk) & meisjes uit
het 1ste, 2de en 3de middelbaar

16u30 – 17u30

Scaletta MIXED

meisjes uit het 4de, 5de en 6de middelbaar &
jongens (na de stembreuk) meestal vanaf 3de

17u30 – 18u30

Pagina 1

middelbaar

VRIJDAG
Scaletta Kids groep 1

Jongens (tot aan de stembreuk) & meisjes uit
het 4de, 5de, 6de leerjaar of 1ste middelbaar en
ingeschreven zijn in minstens één andere groep
van Scaletta (Scaletta 1, 2 of 3)

17.00u – 19u00

Scaletta Kids groep 2

Jongens (tot aan de stembreuk) & meisjes uit
het het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de middelbaar en
ingeschreven zijn in minstens één andere groep
van Scaletta (Scaletta 3 of 4)

19u00 – 21u00

ZATERDAG
Toontje Hoger 2B

jongens & meisjes uit het 1ste en 2de leerjaar

8u30 – 9u15

Scaletta 1B

jongens & meisjes uit het 3de en 4de leerjaar

9u15 – 10u15

Scaletta 2B

jongens & meisjes uit het 5de en 6de leerjaar

10u15 – 11u15

Scaletta 3B

jongens (tot aan de stembreuk) & meisjes uit
het 1ste, 2de,3de en 4de middelbaar

11u15 – 12u15

Wij repeteren niet in de schoolvakanties!
Voor de repetities op zaterdag wil dit zeggen dat we wél de eerste zaterdag van elke vakantie repeteren,
maar daarna niet meer (de schoolvakanties starten officieel steeds op maandag).

Communicatie
Heb je vragen of opmerkingen, dan mag je deze steeds - op een beleefde en respectvolle manier – mailen
naar info@scaletta.be.
De communicatie van Scaletta verloopt via nieuwsbrieven. Omdat deze nieuwsbrieven steeds naar grote
groepen verstuurd worden, belanden ze soms in de spam- of reclamefolder. Kijk dus regelmatig je spam- en
reclamefolder na!
We gebruiken de mailadressen die jullie bij inschrijving opgeven.
De informatie in nieuwsbrieven van Scaletta is strikt vertrouwelijk. Doorsturen aan derden en/of
openbaar maken van deze informatie is verboden en kan mogelijk leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Membersite
Alle partituren, ingezongen versies en oefenfilmpjes zijn verzameld op onze membersite.
Membersite Scaletta:
http://member.scaletta.be/
login en paswoord maak je zelf aan bij het creeëren van je account op deze site
Het is verboden de gegevens van deze website door te geven aan derden!

Dansschoentjes
(enkel voor Scaletta – NIET voor Toontje Hoger!)
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Tijdens de dansrepetities en optredens dragen we allemaal dezelfde schoentjes.
Deze schoentjes kan je aankopen bij Decathlon via onderstaande link of natuurlijk gewoon in de winkel. De
schoenen zijn verkrijgbaar vanaf maat 35.
https://www.decathlon.be/nl/p/canvas-jazzschoenen-zwart/_/R-p115426?mc=8330400&LGWCODE=605563;149847;4795&gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjgmJ7CdxnecI
WLOozuNHrMWqVtA8lwwFx1gEYBfA_Tv7ndFS1Pe7RsaApaUEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Is je schoenmaat kleiner dan 35, gelieve dan deze schoentjes aan te schaffen:
https://www.dansschoenenwinkel.be/sansha-jazz-boots-jb3c-soho
Nogmaals, deze schoentjes zijn ENKEL aan te schaffen door leden van Scaletta 1, 2, 3, 4 en/of 5, NIET door
leden van Toontje Hoger 1 en/of 2.

Kostuums
Voor de optredens van Scaletta en Toontje Hoger zorgt de artistieke leiding steeds voor kostuums.
We kunnen jammer genoeg geen rekening houden met persoonlijke smaak. Vindt je kind zijn of haar
kostuum niet zo mooi of heeft een vriend(innetje) volgens je kind een mooier kostuum, dan zou het fijn zijn
dat jullie als ouders hier niet in meegaan en vooral benadrukken dat het kostuum wél mooi is. Wisselen van
kostuum gaat helaas niet! Het spreekt voor zich dat er geen discussie mogelijk is over het al dan niet
dragen van de outfit die voor je is uitgekozen. We kunnen jammer genoeg geen rekening houden met de
vestimentaire smaak van meer dan 300 kinderen en jongeren. Weet dat we steeds ons uiterste best doen
om ervoor te zorgen dat iedereen kan schitteren op het podium.

Posities
Alleen de leerkrachten van Scaletta beslissen ten allen tijde wie waar op het podium staat. Deze keuze
hangt (o.a.) af van de grootte van het kind, stemverdeling, maar ook van de zelfzekerheid van het kind en
de kennis van de danspassen. De leerkracht zal, zoveel als mogelijk, variëren in posities.
Is je kind groter dan gemiddeld, dan zal hij/zij meer achteraan staan omwille van de zichtbaarheid van
andere (kleinere) Scalettaleden. Heeft het kind bvb. nog moeite met het onthouden van de passen, dan is
het weinig zinvol om hem/haar vooraan te zetten. Het enige dat je dan toont, is hetgeen het kind nog niet
kan, terwijl we met het hele team er net naar streven om elk kind te laten schitteren op zijn/haar niveau.
Mails die worden gestuurd over het al dan niet staan op de eerste, tweede, … rij, worden niet beantwoord.
Je moet een koor zien als een collectief. Elk onderdeel van de groep, dus ook elke rij, is van even groot
belang. Wij rekenen er op dat jullie als ouders dit mee ondersteunen in de loop van het schooljaar, zowel
bij repetities als optredens.

Ziekte
• Ben je ziek net voor of op de dag van een concert dan vragen we om ons zo snel mogelijk op de
hoogte te brengen.
• Ben je ziek en kan je niet komen repeteren, dan moet je dit niet laten weten!

Pers/media
• Wanneer je in Scaletta zingt, kan het gebeuren dat een journalist je vraagt om een interview te
geven. Er mogen GEEN interviews geven worden zonder onze toestemming. Krijg je een aanvraag,
mail of bel ons hier dan over.
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• Wat jullie persoonlijke sociale media betreft, kunnen we jullie niets opleggen, maar hou steeds in
jullie achterhoofd dat sommige info jullie zelf maar ook Scaletta ernstige schade kan toebrengen.

Concerten
• Zorg ervoor dat na afloop van een concert de loges niet veranderd zijn in een stal. Maak er een
gewoonte van om lege blikjes direct weg te gooien, halfvolle blikjes die je niet meer wil leeg te
gieten, papiertjes van snoepjes weg te gooien, ... Wij zijn met een grote groep, dus het wordt snel
een mesthoop! Scaletta wil niet de reputatie van een respectloze groep.
• Wees steeds vriendelijk tegen mensen van een theater en/of organisatie. Zij zijn namelijk onze
opdrachtgevers of mensen waarmee we samenwerken.
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