
Inschrijfvoorwaarden
Voordat we overgaan tot de ‘zakelijke’ voorwaarden…. 
Wij vinden het een belangrijke voorwaarde dat kinderen en 
jongeren met plezier bij ons de theatervakken volgen. 
Omdat wij geloven dat je vanuit plezier het meeste openstaat 
om te leren. Wij zullen ons daar als team volledig voor inzetten, 
maar het blijft natuurlijk een wisselwerking. Wij verwachten van 
de leerlingen een betrokken en enthousiaste houding en de wil 
om samen iets moois tot stand te brengen. Niet alleen in de 
aanloop en uitvoering van onze (theater-) producties, maar ook 
met elkaar binnen de klassen, de school. 
Wij geloven ook in directe en open communicatie, dus… als er 
iets is… blijf er niet mee zitten, maar spreek onze docenten en 
school -leiding aan. Wij blijven graag met de leerlingen en de 
ouders in gesprek. 

Inschrijving leerling
Via onze website www.talententheater.nl kun je 
inschrijfformulieren, machtigingsformulieren en voorwaarden 
downloaden. Alleen inschrijfformulieren die volledig zijn 
ingevuld en voorzien van een recente pasfoto en een volledig 
ingevuld machtigingsformulier worden in behandeling 
genomen. De foto is bestemd voor intern gebruik en eventuele 
casting van derden. De inschrijving is doorlopend tot 
wederopzegging. Zie vertrek/opzegging.

De uiterste inschrijfdatum is op 1 november van elk jaar tenzij 
anders is vermeld op de website. De plaatsing is op volgorde 
van binnenkomst, dus schrijf je snel in! Leerlingen van het 
vorige jaar hebben voorrang bij de plaatsing mits niet 
vóór 1 mei van het lopende jaar is opgezegd. Je wordt uiterlijk 
vóór 1 september via een brief op de hoogte gebracht of je 
geplaatst bent.
In deze brief wordt aangegeven op welke dag en tijden je les 
krijgt en op welke datum de lessen starten. Indien er problemen 
zijn betreffende plaatsing kun je deze uitsluitend per e-mail 
aan ons kenbaar maken, wij zullen dan ons best doen een 
oplossing te vinden.

Lesgeld* voor het gehele lesjaar 2018/2019. 
Je betaalt geen inschrijfgeld!

*voor minderdraagkrachtigen verwijzen we u naar Sport- en 

Cultuurfonds van uw gemeente of stichting Leergeld.

f
Automatische incasso
Op het machtigings/inschrij formulier tekent u, als ouder, 
voor automatisch incasso. De inningen geschieden volgens 
onderstaand schema. U ontvangt een week van te voren een 
aankondiging van automatische incassso.

Vertrek/opzegging
Bij opzegging, na ontvangst van de inschrijfbevestiging 
tot aan de start van de eerste les, brengen wij € 50,- 
administratiekosten in rekening. Bij tussentijdse opzegging, 
tot 1 november 2018 betaald u € 50,- administratiekosten en 
het aantal onderwezen lessen. Bij tussentijdse opzegging na 1 
november 2018 kunnen wij helaas geen lesgeld terugbetalen. U 
betaald het volledige lesgeld + € 50,- administratiekosten.

Opzegging voor het nieuwe schooljaar 2019 - 2020 moet voor 

1 mei 2019 plaatsvinden. Als u na 1 mei 2019 opzegt wordt

€ 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Schoolregels
Wij verwachten van je dat je…
• op tijd in de les aanwezig bent, zonder kauwgom en mobiele

  

  telefoon (geen mobieltjes mee, en als ze mee moeten… 
  verplicht uitzetten).
• danskleding draagt zoals jazzpants of een legging, een 
  t-shirt en ballet-, turn- of jazzschoenen. Als je lang haar 
  hebt, zet het dan s.v.p. vast of maak een staart, zo kunnen de 
  docenten beter letten op jouw lichaamshouding.
• respectvol omgaat met je medeleerlingen, het team en onze 
  materialen.

Inschrijfformulier 8 t/m 18 jaar Seizoen 2016/2017

Voornaam : Achte rnaam :
Adres :
Postcode : Woonplaats:
Geboortedatum : Leeftijd (nu) : m / v*
Telefoon 1 :   Telefoon 2:                                                                                         
E-mail leerling :                                                                             
IBAN Rekeningn r. :                                                                             

Dit vak  al leen  invu llen voor k inde ren < 18.
Vaa rdigheden vader: Vaa rdigheden moeder : 
(i.v.m. eventuele ouderhulp)           (i. v.m. eventuele ouderhulp)
E-mail ouders :                                                                             

School (voor seizoen 2016/2017): basisschool / voortgezet onderwijs *
Naam school : Klas:
Adres :          
Postcode : Plaats: Telefoon: 
* aangeven wat van toepassing is

Zijn er medische of psychische (bv.: uw kind is gepest of erg onzeker) achtergronden van uw kind die wij als leiding/docentente am 
moeten weten? Zo ja, welke?  ( Toelichting kunt u op de achterkant kwijt.)

woensdag 15.30 - 18.00 

donderdag 16.30 - 19.00 

Keuze lesdag en tijd *
basisschoolleerlingen voortgezet onderwijs Talent Gaat Verder 18+

vrijdag 17.30 - 20.15 

zaterdag 10.00 - 12.45 

woensdag   19.30 - 21.30 

* vakje van keuze aankruisen

Ik geef mij/mijn kind op als leerling van het Talenten Theater Jonge ren Academie - Noo rd Holland voor het seizoen 2016/2017. 
Onde rgetekende 
- gaat akkoo rd met de voorwaa rden tot inschrijving
- gaat a kkoord dat beeld-  of geluidmateriaal waa r mijn kind op voorkomt gebruikt mag wo rden zoals in voorwaa rden is om schreven
- machtigt het Talenten Theater Jonge ren Academie - Noo rd Holland om het desbet reffende schoolgeld te incasse ren 
- en stuurt hierbij een ondertekend machtigingsformulier

Datum     

Volledige naam (ouder/verzo rger/Talent Gaat Verder 18+) Handtekening  ouder / verzo rger              Handtekening Talent Gaat ve rder 18+

         

bijvoegen van de pasfoto, kan de inschrijving niet verwerkt wo rden.

Onderstaande wo rdt uitsluitend door Het Talenten Theater ingevuld:

Datum binnenkomst : Datum ingang : Ingedeeld in g roep : 
Ingevoe rd in leerlingenadmin.: Transactie       : Opgezegd per          :                                       

Plak hier 
je recente 
pasfoto!

sept.

Leerling van 8-18 jaar 
  

Tarief  € 456,-
TGV leerling 18+ Tarief  € 400,-

Schooljaar 2018/2019
•  betaling in 1 x omstreeks 25/9/2018.   
•  óf betaling in 4 termijnen 25/9/2018 – 25/11/2018 –  
25/01/2019 – 25/3/2019. 
• inschrijving vanaf 11 september omstreeks 25 november 
2018, 25 januari 2019, 25 maart 2019 en 25 april 2019.

Hoorn
2018 - 2019
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• zelf ook met ideeën komt, de mooiste dingen maak je samen!
• geen snoep of chips eet zolang je in de school bent en dat 
  je eigen afval van b.v. de lunch of avondeten opruimt of mee 
  naar huis neemt.
• inzet bij de lessen en een open (lerende) houding aanneemt.

Als je een les niet kunt komen
Laat dit s.v.p van te voren weten via de afmeldknop op onze 
website. Ga naar de homepage, scroll naar beneden totdat 
je de afmeldknop ziet. Bij afwezigheid van een aantal weken 
nemen we contact op met je ouders.

Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid Talenten Theater
• Het Talenten Theater heeft de verantwoordelijkheid voor de 

• Het Talenten Theater kan niet aansprakelijk worden gesteld 
   voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen, 
   neem geen waardevolle spullen mee naar de school.
• Het Talenten Theater kan bij ernstig afwijkend gedrag tijdens 
   de lessen, na overleg met de ouders, besluiten de leerling
   niet meer toe te laten tot de lessen. In dit geval bestaat 
   er geen recht op teruggave van het lesgeld. Wij tolereren
   eveneens geen pestgedrag. Als wij pestgedrag signaleren zal
   dit eerst met de leerling zelf besproken worden, en bij 
   herhaling  met de ouders.

Lesbezoek door ouders/geïnteresseerden
Lesbezoek is helaas niet toegestaan. Binnen de lessen wordt 
geconcentreerd gewerkt en onze ervaring is dat lesbezoek erg 

mogelijkheden per lesjaar, hiervoor zijn familie en vrienden van 
harte uitgenodigd! Er wordt een ouderavond en een inloopdag 
georganiseerd. Deze worden op tijd aangekondigd.

Schoolvakanties
Actuele informatie over vakanties van het Talententheater en 
de schoolvakanties in het onderwijs, sluitingsdagen en andere 
activiteiten vind je op onze website www.talententheater.nl 
onder button informatie en/of button nieuws. 

Casting en audities
Het kan voorkomen dat derden bij het Talenten Theater komen  
kijken naar kinderen en/of jongeren die gecast zouden kunnen 

jou en je ouders natuurlijk direct op de hoogte.

Promotie
Tijdens activiteiten van het Talenten Theater worden geluid- 
en beeld opnames gemaakt waarop jij kan voorkomen. 
Deze opnames zijn bedoeld voor promotionele doeleinden, 
castingbureau’s, boeken- beeld- en audiouitgaven, onze 
website en internet in de ruimste zin van het woord. Door 
ondertekenen van het inschrijfformulier en daarmee deze 
voorwaarden gaan jouw ouders hiermee akkoord.

Verdere informatie
Wij raden je aan om met regelmaat op onze website te kijken. 
Als je vragen, opmerkingen of mededelingen hebt, dan horen 
wij dat graag!

Wij wensen al onze leerlingen een heel plezierig, kleurrijk en 
leerzaam theaterjaar toe! 

Team Talenten Theater

Inschrijfformulier 8 t/m 18 jaar Seizoen 2016/2017

Voornaam : Achte rnaam :
Adres :
Postcode : Woonplaats:
Geboortedatum : Leeftijd (nu) : m / v*
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Vaa rdigheden vader: Vaa rdigheden moeder : 
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Adres :          
Postcode : Plaats: Telefoon: 
* aangeven wat van toepassing is

Zijn er medische of psychische (bv.: uw kind is gepest of erg onzeker) achtergronden van uw kind die wij als leiding/docentente am 
moeten weten? Zo ja, welke?  ( Toelichting kunt u op de achterkant kwijt.)

woensdag 15.30 - 18.00 

donderdag 16.30 - 19.00 

Keuze lesdag en tijd *
basisschoolleerlingen voortgezet onderwijs Talent Gaat Verder 18+

vrijdag 17.30 - 20.15 

zaterdag 10.00 - 12.45 

woensdag   19.30 - 21.30 

* vakje van keuze aankruisen

Ik geef mij/mijn kind op als leerling van het Talenten Theater Jonge ren Academie - Noo rd Holland voor het seizoen 2016/2017. 
Onde rgetekende 
- gaat akkoo rd met de voorwaa rden tot inschrijving
- gaat a kkoord dat beeld-  of geluidmateriaal waa r mijn kind op voorkomt gebruikt mag wo rden zoals in voorwaa rden is om schreven
- machtigt het Talenten Theater Jonge ren Academie - Noo rd Holland om het desbet reffende schoolgeld te incasse ren 
- en stuurt hierbij een ondertekend machtigingsformulier

Datum     

Volledige naam (ouder/verzo rger/Talent Gaat Verder 18+) Handtekening  ouder / verzo rger              Handtekening Talent Gaat ve rder 18+

         

bijvoegen van de pasfoto, kan de inschrijving niet verwerkt wo rden.

Onderstaande wo rdt uitsluitend door Het Talenten Theater ingevuld:

Datum binnenkomst : Datum ingang : Ingedeeld in g roep : 
Ingevoe rd in leerlingenadmin.: Transactie       : Opgezegd per          :                                       

Plak hier 
je recente 
pasfoto!
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