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• De inschrijving geldt voor de periode van september 2022 tot en met juni 2023. 
• Tussentijds kunnen de lessen niet worden beëindigd, dit geldt voor al onze opleidingen en cursussen. 

Wilt u toch halverwege stoppen met de lessen, dan dient u het volledige lesgeld te betalen tenzij er 
een leerling is die de opengevallen plaats kan innemen.  

• De schoolvakanties van het voortgezet onderwijs regio Zuid worden gevolgd.  
Voor vakantierooster: z.o.z. 

• Bij langdurige ziekte van een docent zal, waar mogelijk, voor vervanging worden gezorgd. Lukt dit niet 
dan ontvangt u hierover bericht. 

• Bij langdurige ziekte van de leerling of bij verhuizing uit ons werkgebied kan schriftelijk een verzoek 
om restitutie van het lesgeld worden ingediend. 

• Lesgeld kunt u in vier termijnen betalen. U ontvangt hiervoor t.z.t. een factuur. 
 
Lesgelden cursusjaar 2022-2023 

 
Muziekonderwijs tot 21 jaar: 
 
20 minuten per week (individueel) € 700,00 (€ 675,00 + € 25,00 administratiekosten)  
30 minuten per week (individueel) € 925,00 (€ 900,00 + € 25,00 administratiekosten) 
 
Voor leerlingen uit de gemeente Altena gelden deze bedragen tot 21 jaar.  
Vanaf 21 jaar komt bij deze bedragen 21% BTW.  
 
Automatische incasso 
 
Het totale lesgeld van één schooljaar kan bij langlopende cursussen (meer dan 10 lessen) in 4 termijnen 
afgeschreven worden. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of u het volledige lesgeld in 4 termijnen 
van uw rekening wilt laten afschrijven.  

 
Het machtigingsformulier voor automatische incasso hoeft u slechts eenmalig in te vullen en verder hoeft u 
nergens meer aan te denken.  
Het machtigingsformulier moet u ingevuld en voorzien van uw handtekening bij ons inleveren.  
Per post versturen kan uiteraard ook:  Mevr. A.K. van Helden- Fluit 
     Perzikstraat 7 
     4261 KC  Wijk en Aalburg 
     a.k.vanhelden@wvoranje.nl 
 
De afschrijvingen zullen rond de volgende data plaatsvinden: vrijdag 28 oktober 2022, donderdag 22 december 
2022, vrijdag 24 februari 2023 en vrijdag 28 april 2023. 
 
Voorafgaande aan de 1e afschrijvingstermijn ontvangt u een definitieve nota, waarop het lesgeld over het hele 
schooljaar vermeld staat.  
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Schoolvakanties 2022-2023 
Voorgezet Onderwijs 

Regio Zuid 
 
 

 
Vakantie Datum 

Herfstvakantie maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023 

Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023 

Tweede Paasdag maandag 10 april 2023 

Meivakantie maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus2023  

 

 

 

 

Muzieklessen worden gegeven verdeeld over 
38 schoolweken. De eerste muziekles start in 
de week van 5 september 2022 (week 36).  
De laatste (38ste) muziekles wordt gegeven  
op di. 4 juli 2023 en do 6 juli 2023  
(week 27). 


