
 

 

 
 

 
 
Kleutertheater  
 

In Kleutertheater ontdek je de  wereld op jouw eigen wijze en doe je lekker alsof.  
Je speelt verhalen, bedenkt je eigen sprookjes,  doet mee aan verkleedpartijen of gaat met attributen 
aan de slag. Leef je helemaal uit en laat je creativiteit de vrije loop!  Voor de kleuters is dit  naast 
speels en leerzaam ook opbouwend  voor het  zelfvertrouwen. In de lessen is veel aandacht voor  
verhalen, sprookjes,  muziek, ritme en beweging.  
Per les blok bieden wij een wisselend thema zoals: sprookjestheater, circus of  wereldverhalen. 
 
Kleuters zijn een unieke doelgroep waar wij al ruim 15 jaar een eigenheid in hebben ontwikkeld en 
graag met deze ‘Superkabouters’ samenspelen.  De grootse fantasiewereld van kleuters is zo 
bijzonder, die willen we graag samen met de ouders blijven ‘voeden’  
 
Tijdens de 1e les  mogen ouders er bij aanvang even bij blijven 
De 1e les kan altijd als proefles  
De laatste les is een open les met een presentatie voor ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden 
 
Kleutertheater  4-6 jaar 
Klas:  KTz 
Lesdag:     Zaterdag - aanvang 13 april  
Tijd:           10.00 tot 10.50 uur   
Docent:     Anca Siegersma 
Locatie:   Speelzalen Jeugdtheaterschool TIJ : Ed Pelsterpark 8 A’dam/IJburg 
Lesgeld : blok 3  € 60  van 7 lessen 
 
Les data blok 3 
zaterdag 13 april  t/m 8 juni; 7 lessen  
27 april en 4 mei geen les meivakantie 
8 juni is er weer open les met de presentatie  
 
Met een Stadspas en het Jongerencultuurfonds zijn onze lessen voor iedereen betaalbaar 
Informeer hier over bij de administratie 
 

Betaling lesgeld  
Lesgeld van € 60  (blok 3)  voor 21 april 2019  over maken naar: Jeugdtheaterschool TIJ 
Rekeningnummer  NL21 INGB 0003 9346 41 vermeld de naam van uw kind en KTz 

 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden Jeugdtheaterschool TIJ / Stichting Theatraal IJburg  
 
 
Inschrijven 

1. Door inschrijven via het formulier op internet, gaat u akkoord met onderstaande inschrijvings- en betalingsvoorwaarden. 
2. Een inschrijving is niet overdraagbaar. 
3. Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) betalingsplichtig. 
4. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

 
 
Wijzigingen en annulering 

1. Verhindering van de leerling  of het voortijdig beëindigen van de lessen   -geeft met welke reden dan ook,- geen recht op 
restitutie. 

2. Annulering van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Dit geldt ook voor digitale inschrijvingen. Uw annulering geldt pas 
wanneer deze schriftelijk is bevestigd door JTS TIJ 

• Schriftelijk annuleren is mogelijk: tot 30 dagen voor aanvang van de cursus zonder financiële consequenties 
 
 
Fotografie en rechten 
TIJ behoudt zich het recht voor tijdens de lessen en presentaties (zoals bijvoorbeeld kunst- en cultuureducatie op school – workshop – 
lessen bij TIJ – voorstellingen) te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor publiciteitsdoeleinden e.d. worden verspreid via bijvoorbeeld 
flyers, de website en sociale media. Bezwaren hiertegen dienen voorafgaand aan de activiteit en schriftelijk (per email) aan TIJ te worden 
doorgegeven.  Het bezwaar is geldig als dit door TIJ is bevestigd. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken dat u niet 
gefotografeerd wenst te worden. 
 
 
Tijden en aanvang 

1. JTS TIJ  behoudt zich het recht om: 

• geprogrammeerde cursussen te annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de lessen 

• andere dan vermelde docenten in te zetten 

• bij dwingende reden de aanvangstijd te wijzigen 
 

2. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les 
schriftelijk, dan wel telefonisch afgelast. 

 
 
Betaling van het cursusgeld 

1. Op de website www.jeugdtheaterschooltij.nl zijn de kosten  van het  lesgeld vermeld. 
2. Na inschrijving ontvangt u bij de bevestiging een opgaaf van de verschuldigde leskosten. Het lesgeld dient uiterlijk 14 dagen 

voor aanvang van de cursus te zijn voldaan 
3. Betalingswijze: 

• U kunt het lesgeld in één keer voldoen. 

• U kunt een betalingsafspraak (in termijnen) maken met  de administratie van TIJ.  
Let op: ook als u in termijnen betaalt, blijft u het lesgeld verschuldigd. 

4. Bij betalingsachterstand onderneemt TIJ de volgende stappen: 

• Sturen van een herinnering 

• Sturen van een tweede herinnering, inclusief €15,- administratieve kosten. 

• Inschakelen van een incassobureau. 
 
Het lesaanbod wordt uitgevoerd bij voldoende belangstelling, ter beoordeling aan TIJ. Te weten bij minimaal 8 inschrijvingen en maximaal 
16 inschrijvingen. Indien een leerling niet geplaatst kan worden in de les van eerste keuze, neemt TIJ telefonisch contact op om 
alternatieven te bespreken voor plaatsing in de les. Lessen die uitvallen door absentie van docent worden altijd ingehaald. Gemiste lessen 
door afwezigheid van een leerling worden nooit gerestitueerd, ongeacht reden van afwezigheid.  
 


