
         KONINKLIJKE  

DIESTSE BALLETSCHOOL 

         JOSEE NICOLA 

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
1. De leerlingen dienen op tijd te komen en regelmatig de lessen te volgen, zoniet kunnen ze 

niet deelnemen aan het optreden. 

 

2. De lesgever moet vooraf worden verwittigd wanneer een leerling niet aanwezig kan zijn via 

info@kdbjn.be of 0498/76.62.89. 

 

3. Het lidgeld dient betaald te worden in bij inschrijving en in januari. 

 

4. De leerlingen dragen verplicht volgend uniform: 

• klassiek ballet: 

o ratjes → kadetten F: zwarte justeaucorps, zwarte collants, witte haarband, 

zwarte of roze sloefjes: alles te verkrijgen in de school (geen andere 

merken!) 

o kadetten G →groten: vrije keuze in danskledij in de kleuren zwart/grijs/wit 

• modern en jazz ballet: 

o blote voeten, sokken of voetstukjes; short of lange broek (voor jazz liefst 

aansluitend); T-shirt/topje 

 

Pointes worden enkel gedragen wanneer de lesgever dit vraagt. 

 

5. De naam van de leerling dient in het uniform staan, zodat bij achterlaten dit terug aan de 

juiste leerling kan worden bezorgd. De school is niet verantwoordelijk bij verlies. 

 

6. Het is verboden juwelen te dragen tijdens de lessen, deze kunnen anderen kwetsen tijdens 

het dansen en de school is niet verantwoordelijk bij verlies of beschadiging. 

 

7. De leerlingen dienen in orde te zijn met het uniform en het haar verzorgd bij elkaar te 

dragen in een dot. Het dragen van de witte haarband als deel van het uniform is verplicht. 

 

8. De rust in de kleedkamer dient gerespecteerd te worden. De leerlingen wachten binnen het 

gebouw tot de ouders hen komen afhalen. Ouders kunnen niet wachten in de kleedkamer. 

 

9. De kleedkamer dient enkel om zich om te kleden voor en na de les: er wordt dus niet 

gespeeld, gelopen of lawaai gemaakt! De kleedkamer moet proper worden achtergelaten, 

d.w.z. drank, eten of afval dienen in de daartoe bestemde vuilbak te worden gedeponeerd. 

 

10.De leerlingen dienen respect te hebben voor het materiaal en de kledij, zowel dit van de 

school als dit van de mededansers. 

 

11.De leerlingen dienen respect te hebben voor de docenten en de mededansers. 

 

12.I.v.m. de publicatie van foto’s van leerlingen op haar website e.d hanteert de school volgende 

regeling:  

o Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar 

een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.  

o Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de 

ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben 

tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie. 


