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Informatiepakket Saxofoonlessen
Cursusjaar 2017-2018
Het standaard cursusjaar bestaat standaard uit 37, wekelijkse lessen. Hierbij worden de
landelijke schoolvakanties van het basis- en voortgezet onderwijs regio midden gevolgd,
alsmede de (nationale) feestdagen. Het cursusjaar begint in de 2e week van het schooljaar,
zodat er voor schoolgaande kinderen bij het kiezen van de lesdag eventueel nog rekening kan
worden gehouden met de lesroosters die in de eerste week op school bekend worden. Het
cursusjaar eindigt in de voorlaatste week van het schooljaar. Het cursusjaar 2017-2018 loopt
hiermee van 28 augustus t/m 6 juli.
Afhankelijk van de gekozen lesdag ziet dit er als volgt uit:
Lesdag
Maandag

Eerste les
28 augustus 2017

Laatste les
2 juli 2018

Dinsdag

29 augustus 2017

3 juli 2018

Woensdag

30 augustus 2017

4 juli 2018

Donderdag

31 augustus 2017

5 juli 2018

Vrijdag

1 september 2017

6 juli 2018

Geen les
16 oktober (herfstvakantie)
25 december (kerstvakantie)
1 januari (kerstvakantie)
26 februari (voorjaarsvakantie)
2 april (tweede paasdag)
30 april (meivakantie)
7 mei (meivakantie)
21 mei (tweede pinksterdag)
17 oktober (herfstvakantie)
26 december (kerstvakantie)
2 januari (kerstvakantie)
27 februari (voorjaarsvakantie)
1 mei (meivakantie)
8 mei (meivakantie)
2 keuzedagen
18 oktober (herfstvakantie)
27 december (kerstvakantie)
3 januari (kerstvakantie)
28 februari (voorjaarsvakantie)
2 mei (meivakantie)
9 mei (meivakantie)
2 keuzedagen
19 oktober (herfstvakantie)
28 december (kerstvakantie)
4 januari (kerstvakantie)
1 maart (voorjaarsvakantie)
3 mei (meivakantie)
10 mei (meivakantie)
2 keuzedagen
20 oktober (herfstvakantie)
29 december (kerstvakantie)
5 januari (kerstvakantie)
2 maart (voorjaarsvakantie)
30 maart (goede vrijdag)
27 april (koningsdag)
4 mei (meivakantie)
11 mei (meivakantie)

Er kan gedurende het gehele jaar worden ingestroomd, indien de lesroosters dit toelaten.
Voor volwassenen kunnen in overleg passende afspraken worden gemaakt omtrent het aantal
lesweken, vakanties, begin- en einddatum.
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Les Locatie
De lessen kunnen worden gevolgd bij de leerling thuis (“aan huis”) of op verzoek op een
gehuurde locatie.

Les Vormen
Er zijn verschillende les vormen mogelijk: wekelijks 30 minuten of wekelijks 40 minuten en
voor volwassenen is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een strippenkaart van
10 lessen van 40 minuten, welke dan in overleg kunnen worden opgenomen/ingepland.
Voor jonge/beginnende kinderen worden wekelijkse lessen van 30 minuten geadviseerd. Voor
oudere/gevorderde kinderen en volwassenen zijn wekelijkse lessen van 40 minuten
aanbevolen.

Tarieven
De tarieven zijn gebaseerd op een basistarief van € 20,- voor een les van 30 minuten (26,50
voor 40 minuten). Voor lessen aan huis of op locatie geldt een vaste aan-huis-vergoeding van
€ 2,50. Voor lessen aan huis of op locatie buiten Rotterdam / Capelle a/d IJssel worden tevens
reiskosten gerekend op basis van € 0,19 per kilometer over de gehele afstand.
Voor leerlingen vanaf 21 jaar geldt een btw-tarief van 21%. Als bepaling van de leeftijdsgrens
wordt de eerste dag van het cursusjaar gehanteerd, of de datum van de eerste les indien een
leerling later in het jaar instroomt.

Les vorm
Wekelijks, 37 lessen, 30 minuten
Wekelijks, 37 lessen, 40 minuten
Stippenkaart, 10 lessen, 40 minuten
Proefles, 30/40 minuten

t/m 20 jaar* (btw vrij)
vanaf 21 jaar (21% btw)
aan huis
aan huis
€ 832,50
€ 1007,33
€ 1073,€ 1.298,33
€ 345,€ 417,45
Gratis

Aanmelden, Opzeggen en Voorwaarden omtrent Afzeggingen
-

-

-

-

Aanmelden geschiedt door het invullen van het aanmeldformulier.
Voor nieuwe leerlingen geldt een wederzijdse proefperiode van 1 maand.
Als de leerling een les afzegt wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal er zo
getracht worden om de les op en ander moment in te halen indien en voor zover de
lesroosters dit toelaten. Als dit niet mocht lukken vindt er geen restitutie plaats.
Als de docent een les moet afzeggen wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal
de les in overleg worden ingehaald op een andere dag en/of tijdstip. Als dit niet mocht
lukken, dan wordt de betreffende les gerestitueerd.
Opzeggen van de overeenkomst geschiedt altijd per email met een opzegtermijn van ten
minste 1 maand. Eventuele restitutie van de op dat moment reeds vooruitbetaalde lessen
vindt bij opzegging in overleg plaats.
Strippenkaarten zijn niet opzegbaar en 1 jaar geldig.

Betaling
De mogelijke vormen van betaling zijn:
- Voor het gehele jaar (in september) met een korting van 1%
- In 2 termijnen (in september en februari)
- In 5 termijnen (in september, november, januari, maart en mei)
- Strippenkaarten dienen altijd in zijn geheel vooraf betaald te worden
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Over de Docent
Ferry begon op zijn 7e jaar met muzieklessen en heeft in 35 jaar een zeer ruime ervaring op
verschillende vlakken binnen de muziek opgebouwd. Zowel uitvoerend als theoretisch als
pianist, organist, saxofonist, arrangeur en componist. Naast het doorlopen van de
muziekschool (9 jaar orgel en piano en 4 jaar saxofoon) is hij gaan spelen bij kinder-,
jongeren- en popkoren en natuurlijk in verschillende bandjes. Ook doet hij projecten als
dirigent van kleine orkesten en zanggroepen en is hij vele jaren actief geweest als
kerkorganist. Al vroeg was hij bezig met het componeren en arrangeren van muziek voor
koren, muziekgezelschappen en bands, wat onder andere heeft geleid tot het tot tweemaal toe
winnen van de nationale compositiewedstrijd voor jongerenkoor muziek en het meewerken als
arrangeur en componist aan verschillende landelijke bundels binnen dit genre.
Naast zijn carrière in de IT is Ferry in 2010 begonnen aan de studie Docerend Musicus Lichte
Muziek aan de Schumann Akademie. Hiervan doet hij momenteel het laatste afrondende
studiejaar. Ondertussen heeft hij zijn IT-carrière ingeruild voor een leven in, voor en van de
muziek als muziekdocent (school, praktijk en theorie), uitvoerend musicus, arrangeur en
componist en door het leveren van muziek- en cultuur gerelateerde (IT) diensten. Hiernaast is
Ferry sinds 2012 maatschappelijk betrokken d.m.v. verschillende projecten waaronder de
opzet, bouw en ondersteuning van een muziekschool in Oeganda.
Tijdens de saxofoonlessen komen natuurlijk de speel- en oefentechnieken, notenschrift,
theorie en studeermethoden aan de orde, maar ook het ontdekken, de beleving, de expressie
en het plezier hebben in het spelen en maken van muziek. Zowel de klassieke als de lichte /
jazz muziek worden verkend, aansluitend bij de ambities en interesses van de leerling. Ook
aspecten en vaardigheden zoals gehoor, samenspel, improvisatie, beleving, harmonie en ritme
komen hierbij aan bod en bovenal het plezier in het spelen en musiceren, omdat dat voor Ferry
de belangrijkste motivator is bij het bespelen van een instrument die hij graag probeert over te
brengen. Hij vindt het heerlijk om te zien hoe zowel kinderen als volwassenen op die manier
een nieuwe wereld ontdekken waar zoveel in te beleven is.
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Aanmeldformulier Pianolessen Cursusjaar 2017-2018
Gegevens Leerling
Achternaam:

…………………………………………………………...

Voornaam:

………………………………………………….... m / v

Geboortedatum:

…………………………………………………………...

Adres:

…………………………………………………………...

Postcode:

…………………………………………………………...

Woonplaats:

…………………………………………………………...

Telefoon:

…………………………………………………………...

Mobiel:

…………………………………………………………...

Gegevens Lesgeld Plichtige
Achternaam:

…………………………………………………………...

Voorletters:

………………………………………………….... m / v

Adres:

…………………………………………………………...

Postcode:

…………………………………………………………...

Woonplaats:

…………………………………………………………...

Telefoon:

…………………………………………………………...

Mobiel:

…………………………………………………………...

Email:

…………………………………………………………...

Keuze Les Vorm

Keuze Locatie

Keuze Betaling

 Wekelijks 30 minuten
 Wekelijks 40 minuten
 Strippenkaart (10 x 40 min)

 Aan huis
 Te huren
locatie

 In 1 keer (september)
met een korting van 1%
 In 2 termijnen
(sep,feb)
 In 5 termijnen
(sep,nov,jan,maart,mei)
 Strippenkaart
voorafbetaling

Voorkeur dag/tijd
………………………………......

Ondergetekende, de lesgeld plichtige, is bekend en akkoord met de bepalingen en
voorwaarden zoals deze zijn omgeschreven in het ontvangen informatiepakket.
Datum:

…………………………………………………………...

Plaats:

…………………………………………………………...

Handtekening:
…………………………………………………………...

Inschrijfformulier Pianolessen

