
Reglement online instrumentlessen tijdens de Corona-epidemie. 
 
Tijdens deze periode van quarantaine vervallen alle verplichte lessen en betalingsafspraken. Het systeem 
van €30 / maand is niet meer van kracht en wordt vervangen door vrij in te boeken lessen (online) van 
€10 / les. 
 
 
We bieden 2 soorten online lessen aan. 
 
Optie 1: een 30 min video-call 
 

• individuele les 
• lesmoment vrij af te spreken met de leerkracht 

• leerling is onverwittigd afwezig = wél lesgeld verschuldigd 
• leerling is verwittigd* afwezig = geen lesgeld verschuldigd 

*minimum 1 uur op voorhand verwittigd 
 
 
Optie 2: persoonlijke videoboodschappen met opdracht en feedback 
 

• Stap 1: je ontvangt een video, persoonlijk aan jou gericht met feedback over je vooruitgang en 
een nieuwe opdracht. Deze video zal 5 à 10 minuten duren. 
 

• Stap 2: je oefent dit in en eventuele vragen kunnen doorlopend tijdens de oefenweek worden 
gemaild of gesteld via chat. Zo is er wel directe interactie mogelijk. 
 

• Stap 3: je stuurt een video terug met je vooruitgang van die periode én eventuele vragen. 
 

 

 
Opmerking: 
 
Het kan zijn dat jouw leerkracht in deze periode niet beschikbaar is om les te geven. 
 
In dat geval kunnen wij je in contact brengen met een andere leerkracht uit ons team die je graag verder 
zal helpen in deze periode. 
 
Via dit formulier kan je aangeven dat je hiernaar op zoek bent. 
 
 
 
 
 
 
  

Check hier al onze praktische richtlijnen en tips i.v.m. online lessen. 

https://forms.gle/AYuqVvkZuyqaGZit8
https://www.muziekschooldepinte.be/uploads/Documenten/2019-2020/Online%20lessen%20leerlingen.pdf


Hoe gebeurt de betaling? 
 

1. Optie 1: je betaalt gewoonlijk het lesgeld aan de leerkracht? Dan wijzigt er niks in deze situatie. 
Indien je een voorlopige vervangleerkracht hebt, zal hij/zij je zelf alle betalingsgegevens 
doorgeven. 
 

2. Optie 2: je betaalt gewoonlijk het lesgeld aan de muziekschool?  
In dit geval annuleren wij de maandelijkse automatische betalingsmail en sturen pas op het einde 
van de maand een factuur voor de gegeven lessen. 

 
 
Alle leerkrachten zijn vrij bereikbaar. 
 
Jouw instrumentleerkracht is doorlopend bereikbaar per e-mail voor 
 

• korte opvolging en korte vragen over jouw lessen, 
• het verschaffen van extra lesmateriaal. 

 
• Echter, we vragen hier geen ‘misbruik’ van te maken, en als je veel vragen hebt, een online les in 

te plannen zoals hieronder beschreven.  Let op: velen hebben het nu zelfs drukker dan 
gewoonlijk, door de vele extra voorbereidingsuren voor het gewone onderwijs. 

 
Wat met vakanties? 
 
Tijdens deze periode houden we geen rekening met vakanties. De leerkrachten zullen doorlopend 
bereikbaar blijven en lessen kunnen in samenspraak gepland worden tijdens vakantiedagen.  
 

Wat met het lesgeld voor de maand maart? 
 
De start van deze Corona-crisis was voor iedereen een onzekere en angstige tijd. Aangezien wij vrij snel 
en plots aan een verplichte sluiting hebben gevolg gegeven, was het onmogelijk om hier op te 
anticiperen. 
 
Daarom vragen we solidariteit van de leerlingen om het lesgeld voor eventuele gemiste lessen niet terug 
te eisen van de leerkracht. 
 
Alle lessen die vóór 13 maart geannuleerd werden door de leerkracht, dienen wel ingehaald te worden, 
of op zijn minst in mindering gebracht te worden van eventuele volgende betalingen. 
 

Wat met examens, toonmomenten, kampen? 
 
Helaas kunnen wij daar nu nog geen definitief uitsluitsel over geven. Wanneer er een datum 
gecommuniceerd wordt dat de scholen en jeugdactiviteiten opnieuw mogen van start gaan zullen wij hier 
zo snel mogelijk een beslissing over communiceren. 


