
 
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

 

Vorige week zijn er n.a.v. onze centrale mail over de groepslessen/cursussen veel vragen 
binnengekomen over welke lessen wel of niet digitaal worden gegeven momenteel. 
Daarnaast waren er vragen rond de betaling/terugbetaling van lesgelden. 
 
Hieronder een overzicht voor de periode t/m 28 april: 
 
1. Beeldende cursussen en lessen  
* geen lessen t/m 28 april 
* geen digitale lessen 
 
2. Toneel en Musicallessen  
* geen lessen t/m 28 april 
* geen digitale lessen 
 
3. Danslessen  
* geen lessen t/m 28 april 
* zoveel mogelijk digitale lessen 
   
Daarover hebben alle dansleerlingen afgelopen vrijdag een mail gehad met daarin een link naar de 
danslessen die klaar zijn. 
Binnenkort volgen er meer. Deze zien wij deels als vervangende lessen. 
 
4. Muziekensembles: big bands, koren, saxofoon- en klarinetensembles 
    popbands en andere groepslessen muziek 
* geen repetities t/m 28 april 
* geen digitale lessen 

Hoe de periode er na 28 april uitziet, weten we nog niet en kunnen we pas beslissen als de nieuwe 
maatregelen vanuit de regering bekend worden gemaakt. 
De intentie is dat we alle gemiste lessen gaan inhalen in de periode na de meivakantie tot aan de 
zomervakantie. 

Scala garandeert een aantal lessen per cursusjaar (verschilt per cursus) en zoals het er nu naar uit 
ziet gaan we dit aantal lessen nog halen. Mocht aan het einde van het cursusjaar blijken dat we niet 
alle lessen kunnen geven/inhalen, dan ontvangen leerlingen restitutie van lesgeld volgens de 
algemene voorwaarden van Scala. 
 
Ik hoop van ganser harte dat iedereen straks nog een aantal weken kan genieten van de lessen en 
cursussen. Wanneer de nieuwe richtlijnen vanaf 28 april zo zijn dat we ons doel niet kunnen halen, 
dan komen we bij jullie/u terug. Laten we hopen dat dat niet nodig is. 
 
Voor de gevolgen die de coronacrisis heeft op de Scala einduitvoeringen, verwijzen we jullie/u naar 
onze website > 

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel gezondheid. 

Met vriendelijke groeten, 
 
Gerrit Jan Rutgers  
Manager inhoudelijke zaken 
 

https://ontdekscala.nl/algemene-voorwaarden/
https://ontdekscala.nl/eindvoorstellingen-2020/

