
Van Saskia de Jong hebben jullie het al in de laatste dansnieuwsbrief kunnen lezen en/of in de 

wandelgangen gehoord. De ballet- en pilates lessen gaan voortgezet worden! 

Na 9 jaar stopt Saskia helaas met de lessen in Opmeer. De gemeente Opmeer zal de Muziek- en 

Dansschool niet verder subsidiëren waardoor docenten genoodzaakt zijn zelfstandig te worden en de 

lasten zelf te dragen. Saskia heeft gekozen dit niet te doen. Ze is erg blij en gerust dat de lessen door mij 

voortgezet zullen gaan worden. 

Volgend jaar, theaterseizoen 2017-2018 zullen de lessen onder mijn vleugels gaan vallen. Ik kijk er naar uit 

om het dansplezier in Opmeer e.o. voort te zetten en voel me vereerd dat Saskia het vertrouwen in mij 

heeft om de lessen over te nemen. 

Saskia is mijn collega bij balletschool Heerhugowaard en hebben dezelfde HBO docent dans opleiding 

aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten afgerond. Het is belangrijk om dit te benoemen 

aangezien wij een vrij beroep hebben en iedereen zich dans docent mag noemen. 

Bij een HBO afgestudeerde dans docent ben je er van verzekerd dat wij onderlegd zijn op pedagogisch en 

anatomisch vlak, wij werken volgens eigen of bestaande methodieken. Kortom, Wij gaan zorgvuldig met 

mensen om, dus kun je verantwoord dansles volgen. 

Wat gaat er veranderen?

De locatie blijft hetzelfde.

De lessen blijven hetzelfde.

De tijden blijven hetzelfde.  

Met uitzondering van de woensdag, waar de les van 18.00 uur zal worden verplaatst naar 18.30 uur. 

De les van 20:00 uur zal worden verplaatst naar 19:30 uur om de twee lessen op elkaar te laten aansluiten. 

Een andere juf.

Het lesgeld wordt anders, deze valt niet meer onder de subsidiëring van de gemeente Opmeer.

Het seizoen wordt afgesloten met een dansvoorstelling in Het Pakhuis Hoorn samen met de dansgroepen 

uit Hoorn.

Leuke dansprojecten zullen langskomen om aan mee te doen

Als er inval nodig is komt Juf Saskia invallen.

Lesgeld. 

Graag zou ik het stukje lesgeld willen uitlichten. 

Misschien heb je al op mijn website gekeken voor informatie, inschrijving en lesgeld betaling. De betaling 

gaat plaatsvinden via Ideal. Ik heb gekozen voor Ideal om er zelf zo min mogelijk omkijken naar te hebben, 

ik doe zelf de administratie. Het is als volgt opgezet: 

- Bestaande leerlingen kunnen er voor kiezen om voor een heel jaar te betalen of in twee termijnen, dus 

per half jaar. 

- Nieuwe leerlingen krijgen ook deze optie, maar bij latere instroom kunnen ze kiezen uit een Tussentijds 

toetreed moment. 

- Proeflessen: 

Een eenmalig proefles is vrijblijvend en gratis. Bij het willen volgen van twee proeflessen is er een 

proefabonnement van 2x. Begin en halverwege het seizoen is er een actie moment waar er drie 

proeflessen gevolgd kunnen worden voor een voordelige prijs. 
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Let op! op de website wordt het lesgeld  exclusief btw getoond. Bij de volwassene lessen wordt er na het 

selecteren van de gewenste les en instapmoment 21% btw berekend over het totaalbedrag. 

Omdat de gemeente Opmeer Muziek- en dansschool Opmeer altijd heeft gesubsidieerd was er een laag 

lesgeld tarief mogelijk. Nu dat deze wordt teruggetrokken is dit helaas niet meer mogelijk. De gemeente 

zorgt helaas niet voor een overgangsperiode waarin de overgang naar een regulier lesgeld tarief 

geleidelijk plaats kan vinden. 

Ik kan mij heel goed verplaatsen in huishoudens waarbij het overgaan in het reguliere tarief niet mogelijk 

of moeilijk gaat worden. Daarom wil ik jullie graag korting aanbieden om toch een overgangsperiode te 

realiseren, niet uit de gemeente, maar vanuit mijzelf. Zodat de lessen toch gevuld blijven en door kunnen 

gaan. Want dans en daarmee ballet is wat wij allen graag doen, ons gelukkig maakt, het sociale uurtje in 

de week is, een creatief uitlaatklep en wat ons fit houd. 

In het rooster zijn kortingen tot 7,5% te vinden. Deze kortingen zullen de aankomende twee jaar van kracht 

zijn om vanaf daar geleidelijk naar een regulier lesgeld tarief voor dans te gaan. 

Wat ga ik dan meer betalen? 

De aankomende twee jaar betaal je bij een jaar of halfjaar afname per les 1,50 tot 1,70 meer. Dit is wat 

vroeger vanuit de subsidie per leerling werd betaald. Dus voor een kop koffie minder per week kun je al in 

de balletles staan. Voor een kop koffie minder in de week is het voor de meesten te overzien hoop ik. 
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DANSWIJZER 
S E I Z O E N  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Danswijzer i.p.v. Dansnieuwsbrief 

De danswijzers zijn bedoeld om ouders, leerlingen en 

docent met elkaar te verbinden, informatie te geven, op 

de hoogte blijven en weten wat er verwacht kan 

worden. Natuurlijk kun je ook altijd kijken op de website, 

en social media kanalen, maar vooral een praatje maken 

voor of na de les is altijd fijn. Heb je een leuk idee voor 

de danswijzer? laat het mij weten! 

De introductie danswijzer zomer 2017 is uit. Veel 

leesplezier!

Informatie en inschrijven. 

Meer informatie en inschrijven voor het nieuwe theaterseizoen 2017-2018 kun je doen via www.KTDS.nl. 

Onder het kopje Locatie Hoorn en Opmeer kom je alles te weten over de lessen en meer.

Kunst Tussen de schuifdeuren 

Postadres: Albert van Damstraat 23 

Postcode: 1689 XN Zwaag 

Email, huidig: phylliskneefel@gmail.com 

Email, nieuw: info@KTDS.nl (nog niet in gebruik) 

Telefoon: +31 6 201 98 471 ▬ Phyllis Kneefel

www.KTDS.nl 

KVK: 53618270 

BTW: NL 188310253B01 

Bank: NL23 INGB 0006 5766 91

Contact 

Via onderstaande gegevens ben ik te bereiken mochten er vragen zijn

Ik hoop jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en zie jullie graag aankomend 

theaterseizoen in de ballet- of pilatesles! Een warme groet Phyllis


