
 

 

  
 
 
 
 

 
Beste leerling, ouder of verzorger, 
 
Van harte welkom bij kunstencentrum Atrium! Graag stel ik je op de hoogte van een paar algemene zaken 
rond onze muzieklessen. Hieronder vind je een korte uitleg over bijvoorbeeld hoe een cursusjaar eruitziet, de 
examens en de mogelijkheden om bij ons op te treden. Op de volgende pagina staan de vragen die 
regelmatig aan ons worden gesteld, plus de antwoorden. Hopelijk geef ik je hiermee voldoende informatie 
over onze muziekafdeling. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Tot snel en veel 
plezier in de les! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom Dijkstra 
Hoofd Kunsteducatie 
0515 - 431 400, tom.dijkstra@cks.nl 
 
 
Cursusjaar: Een cursusjaar bestaat uit 38 lesweken en begint na de zomervakantie. We spreken van een 
jaarcursus als een cursus uit 30 of meer lessen bestaat. Kunstencentrum Atrium garandeert 95% van deze 
lessen. Bij korte cursussen (minder dan 30 lessen) geldt een lesgarantie van 90%. 
 
Vakantie: Kunstencentrum Atrium volgt het vakantierooster van het voortgezet onderwijs. Wij zijn dus ook 
gesloten in de herfst-, kerst-, voorjaars-, en zomervakantie. Verder zijn we dicht op: Goede Vrijdag, Eerste 
Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag (en de vrijdag daarna). 
 
Ziekte docent/leerling: De ziek- en betermeldingen van de docent worden op de website getoond. Ben je 
ziek, dan geef je dit rechtsreeks door aan je docent. Ziekte geeft geen recht op het inhalen van een les. 
Beperkte uitval is mogelijk. Bij langdurige uitval van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Wij 
garanderen 95% van de lessen (90% bij korte cursussen). Vallen er gedurende het cursusjaar meerdere 
lessen uit, dan is teruggave van een deel van het lesgeld mogelijk. Het gemiste aantal lessen kan ook 
worden ingehaald tijdens de inhaalweken aan het einde van een cursusjaar. 
 
Verplaatsen les: Het komt regelmatig voor dat een leerling of docent door omstandigheden een lesafspraak 
wil/moet verplaatsen. Dit kan, maar een verplaatsing moet wel op tijd door de leerling en de docent worden 
gecommuniceerd. Beide partijen zijn niet gehouden aan onmogelijkheden. Ook hierbij kunnen de 
inhaalweken aan het einde van het cursusjaar uitkomst bieden. 
 
Rapporten/examen: Je kunt twee keer per jaar een rapport ontvangen, voor de kerst- en zomervakantie. 
Doe je examen, dan vervalt het rapport. Het aanvragen van een examen doe je na overleg met de docent. 
Er zijn vier examenniveaus: A, B, C en D. Gemiddeld hebben leerlingen twee jaar nodig om klaar te zijn voor 
een examen. Je kunt kiezen uit een praktijk- en theorie-examen. Je krijgt van beiden een certificaat. Heb je 
beiden behaald, dan krijg een diploma. 
 
Voorspeelavond: Je kunt in overleg met jouw docent meedoen aan een voorspeelavond. Dit zijn 
laagdrempelige optredens waarbij je speelt voor een klein publiek. Je ouders, familie en vrienden zijn hierbij 
van harte welkom. 
 
Oudercontactweek: In een cursusjaar is er een oudercontactweek. Ouders en verzorgers zijn dan harte 
welkom in de les. Zij kunnen natuurlijk ook buiten deze week contact opnemen met de docent. Komen kijken  
in de les op een ander moment in het cursusjaar? Dat kan vaak ook. Sommige docenten vinden het fijn om 
de kijklessen te spreiden over een cursusjaar. 
 
Evenementen: Er zijn bij ons regelmatig festivals en concerten. We organiseren ook leuke 
muziekevenementen samen met bijvoorbeeld Poppodium Bolwerk, Theater Sneek en het voortgezet 
onderwijs, zoals het festival VERS!, het Súdwest Festival, Atrium on Tour en Út Sneek. Leerlingen kunnen 
hier individueel of in groepsverband (bandjes, ensembles, orkesten enzovoorts) aan meedoen. De 
evenementen worden via onze website, social media, nieuwsbrieven en lokale kranten aangekondigd. 
Leerlingen worden vaak ook door hun docent gevraagd om mee te doen. 



 

 

 

Veelgestelde vragen 

 
Als ik ziek ben, bij wie moet ik dat melden? 
In eerste instantie bij je docent. Met name voor muziekleerlingen is dit de beste optie. Ook kan telefonisch 
contact worden opgenomen met ons Servicepunt: 0515 – 431400. 

Moet ik mij voor ieder seizoen opnieuw inschrijven? 
Ja. Wie instrumentale en vocale lessen volgt, ontvangt aan het einde van het seizoen het verzoek om je 
opnieuw in te schrijven. Vanwege de vele keuzes in lesvormen is het belangrijk om schriftelijk vast te leggen 
waar je voor kiest. Ook zijn we dit wettelijk verplicht; zonder inschrijving kunnen er bij ons geen lessen 
worden gevolgd. Volg je een andere les of cursus, dan moet je je via onze website inschrijven. 

Kan ik tussentijds stoppen met lessen? 
In onze algemene voorwaarden zijn de regels voor het stoppen gedurende de looptijd van een les of cursus 
opgenomen. Veelal is de looptijd 1 seizoen (38 weken), maar er zijn ook kortere cursussen. Afhankelijk van 
de reden is lesgeldrestitutie mogelijk. Ook dit staat in onze algemene voorwaarden. Een aanvraag voor het 
opzeggen is alleen mogelijk bij met de cursistenadministrie, bereikbaar via administratie@cks.nl Je docent 
kan hier dus geen beloftes over doen. 

Wanneer ontvang ik een factuur? 
Je kiest bij inschrijving voor een automatische incasso in 1 termijn of 6 termijnen. Je ontvangt een factuur 
waarin beschreven staat wat je hebt gekozen. In verband met de verwerking van alle inschrijvingen kan het 
even duren voordat de factuur komt. Meestal starten we medio november met het sturen van de facturen. 

Zijn er kortingen mogelijk? 
Nee. We hebben in 2014 een inkomensafhankelijke lesgeldregeling afgeschaft. Ook kennen we geen 
zogeheten kwantumkorting meer. Wel biedt Stichting Leergeld aan mensen met een kleine portemonnee 
mogelijkheden tot een bijdrage (soms wel 100%) in het lesgeld. Via de gemeente is er een regeling 
beschikbaar voor zowel jongeren als volwassenen en via het volwassenen- en jeugdfonds sport en cultuur is 
het mogelijk om een bijdrage te krijgen. Ook bestaan er (basis)scholen of verenigingen die een speciale 
regeling hebben voor hun leerlingen of leden. 

Moet ik noten kunnen lezen voordat ik met muzieklessen begin? 
Nee. Je kunt het vergelijken met een kind dat voor het eerst naar school gaat. Dat kan al praten, maar nog 
niet lezen. Oftewel: lezen is niet de enige manier om een instrument te leren bespelen. Muziekles heeft 
diverse invalshoeken. Dit betekent dat je ook iets na kunt spelen door te luisteren (in plaats van te lezen). 
Noten lezen is een hulpmiddel, geen doel. Je kunt het goed gebruiken bij het spelen omdat je nu eenmaal 
niet alles kunt onthouden of meteen na kan spelen. 

Moet ik diploma’s halen? 
Nee. Examens zijn niet verplicht maar een vrijwillige keuze. Wij kennen twee certificaten: het praktijk- en 
theoriecertificaat. Wanneer je die hebt behaald, krijg je een diploma. We onderscheiden vier niveaus: A, B, C 
en D. In de regel gaan leerlingen eens in de twee jaar op voor een examen. 

Wie bepaalt wat er tijdens de muziekles wordt gedaan? 
De docent zal je vragen naar het repertoire/de muziekstijl waar je voorkeur naar uitgaat. Daarop neemt de 
docent het voortouw om essentiële vaardigheden aan te leren. Gedurende de ‘opleiding’ wordt het steeds 
meer een gezamenlijk traject. 

Moet ik ook thuis oefenen? 
Een instrument leren bespelen kent veel aspecten. Met name het aanleren van motorische vaardigheden 
betekent dat er geoefend moet worden. De les bestaat uit het geven van instructies en tips voor het 
studeren, het eigenlijke leren moet thuis gebeuren.  

Krijg ik alleen les of gezamenlijk met anderen? 
Dit is afhankelijk van instrument, leerling, situatie en mogelijkheden. Er zijn diverse keuzes die altijd in 
samenspraak met de leerling worden gemaakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het volgen van lessen 
met als doel om ook een examentraject in te gaan, wel betekent dat er een minimaal lesverband moet zijn. 
Ook wordt geadviseerd om bij beginnende leerlingen wekelijks les te nemen. Anders zijn de tussenperioden 
te lang. Zeker wanneer het om kinderen gaat. 


