ALGEMENE VOORWAARDEN
SCHOOLVOORSTELLINGEN
INSCHRIJVEN
● Gezien de coronacrisis staat ‘inschrijven’ eigenlijk gelijk aan ‘je wenslijstje’ delen met
ons. Dit gezien we in deze fase nog niet kunnen bepalen of en in welke vorm de
activiteit zal plaatsvinden.
● Bij concrete interesse vul je het inschrijvingsformulier onderaan elke eventpagina van
de desbetreffende activiteit in. Vul deze volledig in zo zijn we in het bezit van alle
nodige informatie om jullie interesse concreet te maken bij ons.
Kom je graag met meerdere klassen naar deze activiteit? Gelieve dan een gezamenlijk
formulier in te vullen zo beschouwen we dit als eenzelfde aanvraag.
● We verwerken jullie interesses in volgorde van ontvangst en sturen per mail een
bevestiging dat we jullie inschrijving goed ontvangen hebben. In deze coronatijden
zullen we pas later kunnen doorgeven of (en onder welke voorwaarden) de
voorstelling zal kunnen plaatsvinden.
Mogelijks zijn er strikte richtlijnen qua aantal waardoor we slechts minder leerlingen
kunnen bedienen dan voorzien. Mogelijks bieden we ook een alternatieve
voorstelling aan.
● Controleer na ontvangst zo snel mogelijk of datum, uur en aantal leerlingen correct
zijn en past voor jullie.
● Bij de meeste voorstellingen worden om artistieke en pedagogische redenen
publieksbeperkingen vooropgesteld door het gezelschap. Sommige voorstellingen
zijn dus snel volgeboekt.
● Bij elke voorstelling zijn er ook één of meerdere OPTIEVOORSTELLINGEN. Deze
optievoorstellingen zijn extra voorstellingen die enkel kunnen plaatsvinden wanneer
er voldoende inschrijvingen zijn voor de eerste voorstelling. Indien de datum of het
uur van de optievoorstelling de voorkeur wegdraagt, mag je dit specifiek vermelden
op het inschrijvingsformulier. Indien er een optievoorstelling kan plaatsvinden,
kunnen we rekening houden met het doorgegeven voorkeursmoment.
Als de door jullie gekozen voorstelling al volzet zou zijn, zullen we een ander uur of
dag voorstellen. Vaker dan we willen, gebeurt het echter toch dat we jullie niet
kunnen helpen gezien de beperkte capaciteit van de zaal of de drukke kalender van
het gezelschap. Gelieve ons dit niet kwalijk te nemen.
● We begrijpen dat jullie in juni het exact aantal leerlingen van volgend schooljaar nog
niet kennen, dus vragen wij dit bij benadering te vermelden.
Het contract krijgen jullie in de loop van september; jullie kunnen hierop het
effectieve aantal leerlingen invullen.
● Het aantal leerlingen wordt bij aankomst in Cc Strombeek/GC de Zandloper
genoteerd.

Het is niet abnormaal dat een school met enkele leerlingen minder aanwezig is dan
ingeschreven. Opdat dit niet uit de hand zou lopen, behouden we ons het recht voor
om onbezette zetels aan te rekenen als die meer dan 10% van het bestelde aantal
uitmaken (5% bij Spa Bruis+ projecten).

HOE BETALEN?
● Bij elke voorstelling / activiteit op de website staat vermeld wat de kost is per leerling
of per klasgroep.
● Het is niet nodig vooraf of op de dag van de voorstelling te betalen. De betaling
gebeurt achteraf, nadat wij een factuur hebben opgestuurd.
● Indien de voorstelling – om welke reden dan ook – niet kan doorgaan, wordt er
uiteraard niets aangerekend.
● Indien de leerlingen de voorstelling niet kunnen bijwonen o.w.v. overmacht, rekenen
we ook niets aan. De overmacht moet wel aangetoond worden.
● COVID-19: Indien de leerlingen de voorstelling niet kunnen bijwonen o.w.v. door de
overheid opgelegde COVID-19-maatregelen, wordt er niets aangerekend.

ANNULERING
Na definitieve bevestiging is annuleren van een voorstelling niet meer mogelijk (tenzij
het gaat om toepassing van de coronarichtlijnen of afwezigheden door COVID-19).
Houd dus rekening met pedagogische studiedagen, schoolreizen, sportdagen en
andere activiteiten op de website. In september worden met de gezelschappen
contracten opgemaakt, waardoor ook wij gebonden zijn en niet zomaar activiteiten
kunnen annuleren. Eventuele annulering kan enkel in uitzonderlijke gevallen en in
overleg met de jeugdprogrammator en moet minstens 2 maanden voorafgaand aan
de voorstelling gebeuren.

HET THEATERBEZOEK
● Alle activiteiten vinden plaats in het Cultuurcentrum Strombeek (Gemeenteplein 1,
1853 Strombeek) of in GC de Zandloper (Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel), tenzij anders
vermeld (bvb. op de eigen school).
● Wij verwachten je ten laatste tien minuten voor het geplande aanvangsuur.
● Veel theatergezelschappen staan erop dat alle groepen aanwezig zijn vooraleer de
deuren open mogen. Als om technische redenen de voorstelling later begint dan
voorzien, gebeurt dat buiten onze wil.
● Kom ook niet té vroeg. Te lang wachten brengt de kinderen zeker niet in de juiste
stemming.

● Elke school meldt zich bij het binnenkomen aan bij de verantwoordelijke van het
cultuurcentrum om het exacte aantal aanwezige leerlingen door te geven. Op basis
daarvan wordt het factuur opgemaakt.
● Na aanvang van de voorstelling worden geen toeschouwers meer toegelaten in de
zaal.
● Snoep, drank, etenswaren, gsm’s, smartphones horen niet thuis in een theaterzaal.
Dit kan erg storend werken, zowel voor de acteurs / muzikanten op scène als voor de
andere leerlingen in de zaal.
● De leerlingen nemen de door ons toegewezen plaatsen in. Zij kiezen dus niet zelf hun
plaats. Begeleidende leerkrachten verspreiden zich tussen de leerlingen. Wij rekenen
erop dat leerkrachten het rustige verloop van de voorstelling helpen verzekeren.

TIJDENS DE WORKSHOPS
Om een vlot verloop van de workshops te garanderen, vragen we de voortdurende
aanwezigheid van de klasleerkracht in de ruimte waar de workshop plaatsvindt.
Bovendien durven we ook een positieve, actieve deelname te verwachten om zo
ondersteunend te werken naast de externe docent.

OMKADERINGEN
Wij proberen voor elke voorstelling begeleidend materiaal te voorzien. De lesmap
kan gebruikt worden als voorbereiding en/of nabespreking van de voorstelling.
Het lesmateriaal en de eventuele theatercodes die we jullie ter beschikking stellen, is
bedoeld om het bezoek aan een voorstelling niet vrijblijvend te laten. Mogen we met
aandrang vragen om de leerlingen vooraf op de hoogte te brengen van wat ze komen
bekijken? Ook een gesprek achteraf kan de kijkervaring alleen maar intensifiëren.

GRATIS MET DE LIJN NAAR HET CULTUUR- OF GEMEENSCHAPSCENTRUM?
Om gratis vervoer van en naar het cultuurcentrum mogelijk te maken, sloot Canon
Cultuurcel een overeenkomst met de Lijn (dynamoOPWEG). Meer info
op www.cultuurkuur.be/subsidies. Let wel: dit dien je tijdig vooraf aan te vragen!

MEER INFORMATIE
Alle inschrijvingen worden verzameld en administratief opgevolgd in Cc Strombeek.
Je kan hiervoor terecht bij Kristel Cuyckens op 02 263 03 51 of
schoolprogrammatie@ccstrombeek.be

Voor meer inhoudelijke informatie kan je steeds terecht bij Evi Van Humbeeck (Cc
Strombeek) via evi.vanhumbeeck@ccstrombeek.be, of bij Eef Vermaelen (GC de
Zandloper) via eef.vermaelen@derand.be

