Huisregelement van Dansgroep Carmencita
Ieder lid van Dansgroep Carmencita behoort zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale
normen en waarden.
Alle kinderen moeten de kans krijgen op een leuke manier aan de lessen deel te nemen.
Pesterijen en agressief gedrag worden niet getolereerd.
Afwijkend gedrag (pesterijen,vandalisme,agressie) wordt in eerste instantie aangepakt door de
leiding zelf. Bij aanhoudende klachten worden de ouders door het Carmencita bestuur
aangesproken.
Heeft u klachten over leiding of andere kinderen dan kunt u hiermee terecht bij ons bestuur.
Om een goed verloop van de lessen te waarborgen is het belangrijk dat de kinderen op tijd op
de les aanwezig zijn. 5 min voor begin van de les aanwezig en wachten in de hal of de
daarvoor aan gewezen ruimte. Gebruik maken van het toilet graag voor de les, bij hoge
uitzondering kan het natuurlijk tijdens de les.
Om dezelfde reden is het van belang dat kinderen op tijd worden opgehaald.
Dansgroep Carmencita gaat er vanuit dat uw kind wordt opgehaald aan het einde van de les.
Bent u van mening dat uw kind zelf naar huis mag lopen/fietsen, geef dit dan door aan de
leiding. De reis van en naar huis blijft eigen verantwoordelijkheid.
Ieder lid van Carmencita wordt geacht in gepaste kleding op de les te verschijnen,
jazzpant/sportbroek, top of shirt en sport of dansschoenen. Voor de allerkleinsten geldt ook
makkelijk zittende kleding en gymschoentjes.
Het is niet de bedoeling dat kinderen geld en snoep meenemen naar de dansles, een flesje
water is toegestaan. Is er een lid jarig mag er natuurlijk getrakteerd worden en voor de
kleinste groepen geldt dat de ouders 10 min voor het einde van les aanwezig mogen zijn voor
het maken van foto`s e.d.
Het is geheel op eigen risico om uw kind mobiele telefoons mee te geven naar de les. Tijdens
de les mogen er geen mobiele telefoons gebruikt worden. Indien wel gebruikt, worden ze door
de docent of aanwezig bestuurslid ingenomen en na de les terug gegeven. Als er zich een
situatie voordoet dat een lid bereikbaar moet zijn om een geldige reden, geeft dit vooraf bij de
docent of bestuurslid aan.
Redbull en overige sportdranken worden niet toegestaan tijdens de les.
Dansgroep Carmencita houdt zich het recht voor om in ernstige gevallen kinderen verdere
deelname aan de les te ontzeggen, de kosten die gemaakt zijn kunnen dan ook niet terug
gegeven worden.
Het inschrijven van nieuwe leden kan op ieder gewenst tijdstip. Vlak voor een
voorstelling/optreden kan er door het bestuur of docent besloten worden geen nieuwe leden
aan te nemen. Contributie wordt per maand geïnd d.m.v. automatische incasso (machtiging en
inschrijfformulier verkrijgbaar bij docent en bestuur), nieuwe leden betalen eenmalig 15 euro

inschrijfgeld. Het maandbedrag is gebaseerd op 40 lesuren per jaar. Het bedrag op jaarbasis
gedeeld door 12 geeft u het maandbedrag zodat ook de vakanties doorbetaald dienen te
worden.
Wanneer een kind niet kan deelnemen aan de les, geeft u dit tijdig door aan het bestuur per
mail (via de site onder “contact” of via liachantrel@hotmail.com) of bij de desbetreffende
docent. Feestjes graag tijdig doorgeven zodat we niet het risico lopen dat een docent maar 2
kinderen op de les heeft.
Wij gaan er vanuit dat een ieder elkaar met respect behandelt. Pesten en discriminatie wordt
niet getolereerd! Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk
gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten.
Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind direct de verdere
deelname aan de lessen te ontzeggen.
Ernstig gedrag wordt aangemerkt als:
>Bedreigen en/of gebruiken van geweld
>Het bewust verwonden/letsel toebrengen aan medekinderen
>Bewust aanbrengen van schade/vernielingen
>Wapens bij zich hebben met de bedoeling te gebruiken voor bedreiging of geweld
>Onzedelijk betasten en/of aanranden
De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld ziekte docent het besluit
nemen de lessen of een gedeelte ervan af te gelasten of te wijzigen. Informatie hierover is op
de website van Carmencita ( www.carmencita.nl) te vinden. Indien nodig kan men het bestuur
raadplegen, gegevens te vinden op de website.
Dansgroep Carmencita is gerechtigd om zonder enige opgaaf van redenen personen toegang
tot Carmencita terrein te ontzeggen. Met Carmencita terrein wordt bedoeld: de locatie(s)
welke door Dansgroep Carmencita gedurende de lessen, voorbereidingen van voorstellingen
en de uitvoering hiervan zijn gereserveerd of gehuurd. Tijdens een voorstelling/optreden geldt
dit ook achter de schermen met uitzondering van de mensen die achter de schermen helpen.
In alle gevallen, waarin de reglementen of statuten van Dansgroep Carmencita geen sluitende
oplossing bieden voor een gerezen probleem of vraag, zal de organisatie een besluit nemen
naar de dan geldende maatstaven en met de op dat moment aanwezige kennis welke bindend
is voor alle betrokkenen of het probleem doorspelen naar de overkoepelende organisatie
SKWsprundel.
Aandachtspunten ouders:
> Kom elke les op tijd.
> Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen van en naar de
dansles (dansgroep Carmencita niet!)
Wanneer een kind zich niet naar behoren gedraagt, heeft het bestuur de bevoegdheid het kind
van verdere deelname aan de les uit sluiten.
> Danskleding en schoenen vereist.
> Voor de allerkleinsten, wij raden u aan om uw kind geen te beste kleren aan te trekken.
> Kinderen mogen géén mobiele telefoons of andere waardevolle spullen meenemen. Doen ze
dat toch dan is dansgroep Carmencita niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal!

Wijzigingen reglement.
Het reglement is tot stand gekomen door besluiten die in het verleden genomen zijn binnen de
organisatie. Wijzigingen in het reglement of toevoegingen kunnen alleen worden aangebracht
door besluitvorming in de organisatie.
Verder wensen wij iedereen veel dansplezier bij Dansgroep Carmencita
Bestuur Dansgroep Carmencita

