
Voor alle leeftijden ! 

Keyboardles aan huis

De voordelen? 
 
Je hebt één op één les. 
Je hoeft de deur niet uit. 
Je maakt géén reiskosten. 
Je hebt geen reis-, of wachttijdverlies. 
Je krijgt bovendien les op je eigen instrument. 
Je hebt geen voorkennis van 't notenschrift nodig.

lesprogramma 2023

www.keyboardles.be

MUZIEK 
MAKEN IS 

gezond voor  
iedereen

John Hoevenaars

Muziek maken vraagt om concentratie, 
doorzettingsvermogen; zorgt voor plezier, 
ontspanning, creativiteit, en zelfvertrouwen.



Algemene regels

1. INSCHRIJVING: 
 
  a.  Je schrijft je in d.m.v. een inschrijfformulier. Indien de cursist minderjarig is, 
  dient één van de ouders het inschrijfformulier te ondertekenen. 
  b.  Je kunt je per kalendermaand inschrijven. Plaatsing in overleg met John. 
 

2. BETALING EN TARIEF LESGELD 2023: 

  a.  Betaling per kalendermaand m.u.v. de maanden juli en augustus. 
    Tarief a: voor 20 minuten les per week/per maand: € 66,=. 
  Tarief b: voor 30 minuten les per week/per maand: € 86,=.  
  b.  Bij meerdere personen uit hetzelfde gezin wordt korting op het lesgeld toegepast. 
  Het lesgeld bedraagt dan voor de 2e persoon: Tarief a: € 62,=. 
                    Tarief b: € 82,=. 
  c.  Het maandelijkse lesgeld dient iedere éérste week van de maand betaald te zijn. 
 

3. BEËINDIGING VAN DE LESSEN: 

  a.  Je kunt per kalendermaand opzeggen. 
  b.  Het lesgeld van maand van opzegging blijft verschuldigd. 
 

4. VERZUIM: 

  a.  Men wordt verzocht verzuim van de leerling tijdig te melden. 
  b.  Bij afmeldingen, (om welke reden dan ook) blijft het lesgeld verschuldigd. 
  c.  Inhalen van gemiste lessen als gevolg van ziekte of andere redenen behoort niet 
       tot de mogelijkheden. 
 

5. TERUGGAVE VAN HET LESGELD: 

  a.  In geval van ziekte langer dan twee weken, (buiten de schoolvakanties om)   
  zal worden overgegaan tot teruggave van het lesgeld over de uitgevallen lessen. 
  b.  Bij uitval van minstens 2 lessen wegens ziekte docent, (binnen het kalenderjaar) 
  zal worden overgegaan tot teruggave van het lesgeld over de uitgevallen lessen. 
  c.  Indien docent i.v.m. muziekoptredens verhinderd is, zal worden overgegaan tot 
  teruggave van het lesgeld.



Belangrijke tips

Wat voor soort keyboard moet je kopen? 
Wacht met kopen tot je met je leraar overlegd hebt. 
Hij is vakman met ervaring, die je belangeloos het beste advies kan geven. 

Wat kost een redelijk instrument? 
Er zijn al keyboards vanaf € 150,=, maar een verantwoord beginnerskeyboard 
begint vanaf € 275,=. Duurdere instrumenten hebben méér mogelijkheden, meer 
geheugen en kwaliteit. Ook een tweedehandsmarkt kan een uitkomst bieden! 

Je hebt al een instrument. Kun je dat gebruiken? 
Heb je al een keyboard, of kun je er één overnemen? Laat de leraar, beoordelen 
of het een behoorlijk instrument is en of het voor de lessen gebruikt kan worden. 

Bladmuziek, standaard en kruk. 
Bij normale vorderingen zul je zo’n 2 à 3 muziekboekjes per jaar aanschaffen. 
Een keyboardstandaard en een verstelbare kruk zijn geen overbodige luxe ! 

Probeer elke dag te oefenen ! 
Het geheim van goed leren spelen is niet “veel spelen” maar “regelmatig spelen”, als 
het kan iedere dag. (ongeveer een half uurtje)

TIPS VOOR OUDERS ! 

De ouders behoren een belangrijke rol te spelen bij de begeleiding 
van de muzikale opvoeding van hun kind. 

 
Hoe kunt u helpen? 

Zorg voor een rustige oefenplaats. 
Zorg voor gelegenheid tot oefenen. 

Een vaste dagelijkse tijd om te oefenen. 
Geef blijk van waardering bij het behalen van een leuk resultaat. 

 
 Wat moet u niet doen? 

Gebruik het verplicht studeren nooit als strafmiddel. 
Dwing uw kind nooit om voor anderen te spelen als het dat niet wil. 

Begrijp dat er foutjes gemaakt kunnen worden; steek hier niet de draak mee. 
Laat ze niet beginnen op een kwalitatief slecht instrument. 



Carnavalvakantie - van ma. 20 t/m vrij. 24 februari 
Tweede Paasdag - ma. 10 april 
Meivakantie  - van vrij. 29 april t/m ma. 8 mei april 
Hemelvaart  - do. 18 mei 
Tweede Pinksterdag - ma. 29 mei 
Zomervakantie  - van ma. 3 juli t/m vrij. 1 september 
Herfstvakantie  - van ma. 16 t/m vrij. 20 oktober 
Sinterklaasavond - di. 5 december vanaf 18.00u. 
Kerstvakantie  - van ma. 25 december t/m vrij. 5 jan. 2024 
 
* wijzigingen voorbehouden (kijk regelmatig op www.keyboardles.be)

Vakanties en vrije dagen

John Hoevenaars 
Molenstraat 11 

3930 Hamont (B) 
06-42136094 

john@keyboardles.be 
www.keyboardles.be 

NL64 RABO 01095 65 932 - BE08 8600 1092 5313

Een nieuw keyboard gekocht en je ziet door de 
bomen het bos niet meer? Je wilt duidelijkheid 
en een oplossing voor al je vragen... 
 
Neem eens contact op met John !

Keyboard 

Consult


