
Informatie vioollessen Julia Veerling lesjaar 
2022/ 2023.                                                    
Deze brief a.j.b. uitprinten en in de multomap bewaren.

Data uitvoeringen:

Wanneer: 27 november, 26 maart en 25 juni. 
Tijden: 11.00 u, 13.00 u, 15.00 u. 
Waar: Balletstudio Leine Roebana. 
Pianist: Sebastiaan van Delft: 06 14 33 95 38, 2e Jan van der 
Heijdenstraat 53 - 2.                                                                     
Repeteren met piano doen we in de gewone les. Voor langere, moeilijkere 
stukken zelf a.j.b. een week van te voren een extra repetitie met 
Sebastiaan afspreken.                                                                                   
Betaling Sebastiaan voor repetities en concert: zelf te voldoen in overleg 
met hem.

Extra uitvoeringen in de Duif:
Wanneer: 9 oktober, 18 december, 12 februari, 23 april, 9 juli. 
Wie: Kleine groep leerlingen van Jeroen en mij worden per keer 
uitgenodigd. 
Tijd: 12.00u - 13.00u. 
Waar: De Duif - Prinsengracht 756. 
Belangstellenden zijn welkom. 
Pianist: Sebastiaan (zie boven). 
Voorbereiding: Bel Sebastiaan a.j.b. 2 weken van te voren voor een 
repetitie. 
Generale repetitie (met mij erbij) als mogelijk in eigen les. 
Betaling Sebastiaan voor repetities en concert: zelf te voldoen in overleg 
met hen.

Groepslessen:
Groep 1: Lou, Cindy, Ravi, Rada, Eva, Kusi, Meryem. 
Groep 2: Nora, Leah, Momo, Valerie, Anna.

Groep 3: Per keer in te vullen. 
Groep 4: Julie, Isabelle, Kate, Chloé, Marinus.



Wanneer: 
Groep 1 : donderdagen 16.30u  
Groep 2 : donderdagen 17.30u  
Data: 29 sept, 13 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec, 15 dec, 19 jan, 2 febr, 16 febr, 
9 mrt, 23 mrt, 20 apr, 8 juni, 29 juni.

Groep 3: donderdagen 16.30u  
Groep 4: donderdagen 17.30u.                                                              
Data: 6 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec, 12 jan, 26 jan, 9 febr, 23 febr, 
16 mrt, 30 mrt, 25 mei, 22 juni, 6 juli.

Kosten groepslessen: 160 euro in totaal, per september te voldoen.

Vakanties 2022/2023:
Begin van het lesjaar: maandag 29 augustus 
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 23 oktober 
Kerstvakantie: 25 december t/m 8 januari                                                     
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 5 maart                                                   
De lessen van 2e Paasdag worden op do 13 april ingehaald                       
Meivakantie: 30 apr t/m 14 mei                                                                   
De lessen van 2e Pinksterdag worden op donderdag 1 juni ingehaald  
Zomervakantie 17 juli t/m 3 sept.

Betaling:
Het jaarbedrag per september 2022 blijft 't zelfde:

Een uur per week; €1920,- per jaar; €160,- per maand x 12 maanden.       
Drie kwartier per week; €1440,- per jaar; €120 per maand x 12 maanden. 
Een half uur per week; €960,- per jaar; €80,- per maand x 12 maanden.

Met nadruk de vraag het bedrag op de eerste van elke maand over te 
maken. 
NL70 ABNA 056 30 23 481  
t.n.v. JJ. Veerling.

Indien de lessen, om wat voor reden dan ook, vóór het eind van het jaar 
worden gestopt, dient er nadien nog een bedrag bijbetaald te worden, 
zodat de genoten lessen volledig betaald zijn. Het maandbedrag wordt 
dan naderhand opgehoogd door ’t jaarbedrag door 10 te delen i.p.v. door 
12.

Bij ziekte of ernstige omstandigheden van mijn kant, waardoor ik tijdelijk 
geen les kan geven, dient er een maand doorbetaald te worden, daarna 



wordt er voor vervanging gezorgd. 
Als de leerling ziek is, of er zijn omstandigheden die het onmogelijk 
maken naar les te komen, proberen we de les, indien mogelijk, in te 
halen. Bij langduriger verzuim ook weer een maand doorbetalen, daarna 
evt. een pauze.

Het verzetten van de les is lastig. Vraag het, indien écht nodig, een week 
van te voren. Ruilen met andere leerlingen probeer ik te vermijden.

Halen en brengen:
De leerling belt 2 minuten voor de afgesproken lestijd aan (handen 
wassen en uitpakken), zodat we op tijd kunnen beginnen.

Aan het eind van de les kan de ouder een paar minuten voor tijd 
binnenkomen voor een kort nagesprekje, ook is het prima als de ouder 
buiten wacht, ik geef dan evt. nog wat tips aan de deur. Zorg dat je er ook 
weer iets voor tijd bent, het is storend voor de volgende les als ik me met 
de vorige leerling moet bezighouden tijdens de les van de ander.

Indien je voor de les nog iets wil communiceren; graag een briefje in het 
schrift of een app. Maak a.j.b. een kleine aantekening in ’t schrift als er is 
afgeweken is van het opgegeven huiswerk, zodat ik geen stukjes 
overhoor, die niet geoefend zijn. Alles om de les prettig te laten verlopen.

Als een ouder de les wil bijwonen kan dat in overleg, echter niet slechts 
een gedeelte van de les, dat werkt storend. Mobiele telefoons in de 
leskamer alleen voor lesdoeleinden (echte aandacht is zoo belangrijk).

Deze brief a.j.b ook aan de andere ouder en/of oppas laten lezen.

Een fijn viooljaar gewenst. Samen halen we eruit wat erin zit.

Met hartelijke groet, Julia.


