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1. Dansdroom vzw 

Wat een 6-tal jaar geleden begon als een hobby, zijnde de coördinatie van een andere 
dansschool, groeide vrij snel uit naar de honger voor de oprichting van een eigen dansschool.  

En zo werd drie jaar geleden Dansdroom vzw geboren. Dankzij een heel enthousiast team 
dansdocenten groeide Dansdroom zeer snel uit tot een dynamische dansschool voor alle 
leeftijden.  

We kijken ernaar uit om deze dromen verder uit te bouwen, samen met ons team, zodat onze 
dansschool een vereniging wordt waar iedereen zich thuis voelt en waar onze dansleden zich 
sterren of sterretjes van de dansvloer voelen. 

Wij zijn een dansschool, geleid door een gepassioneerd bestuurs- en docententeam. We 
bieden diverse stijlen aan gaande van peuterdans, kleuterdans, kidsdans, ballet en modern, 
jazz, hip-hop tot breakdance.  

Alle dansers jong en oud, beginners of gevorderden, kortom iedereen is welkom! 

 

2. Soorten danslessen/-stijlen 

In de peuter- en kleuterlessen worden spel en dans gecombineerd zodat onze allerkleinsten 
leren ritmisch bewegen op gekende kinderliedjes.  

Tijdens de kidsmix krijgen de dansers een afwisseling van verschillende dansstijlen zodat ze 
later in staat zijn om een bepaalde dansstijl te kiezen.  

Bij de andere danscursussen wordt er één bepaalde stijl aangeleerd zoals modern-jazz, 
streetdance, hip-hop, girly hip hop, ballet, breakdance….. 

Meer info over onze danslessen vind je hier. 

Het lessenrooster van het lopend schooljaar vind je hier. 

 

mailto:info@dansdroom.be
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3. Onze locaties 

Gemeentelijke Basisschool De Springplank (*) 

Dries 26 te Glabbeek 

Vrije Basisschool De Duizendpoot (*) 

Schoolstraat 27 te Bunsbeek 

In beide scholen gaan de danslessen door in 
de turnzalen.  

*Indien Corona terug zou toeslaan, dan kan het zijn dat de gemeente ons doet uitwijken naar 
de Sporthal Ter Linde of de Evenementenhal ‘Hangaar 44’ te Glabbeek 

 

4. Aantal lessen 

Een normaal dansjaar telt in principe 28 lesweken.  Deze worden verspreid over 14 lessen 
voor de kerstvakantie en 14 lessen na de kerstvakantie.  

Indien er een les wegvalt, wordt er een inhaalles ingepland. Er zijn in principe geen lessen op 
officiële feestdagen noch tijdens de schoolvakanties. Er kunnen dan wel inhaallessen 
plaatsvinden.  
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5. Abonnementen 

We bieden een abonnement aan voor een gans schooljaar met uitzondering voor de peuters 
en de kleuters die de keuze hebben tussen een half jaar of een volledig dansjaar. 

Als je meerdere lessen combineert, kan je gebruik maken van een korting.  

 

 

Al onze abonnementen kosten € 140/jaar (verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen). 
 
Voor peuters en kleuters maken wij een uitzondering, zij hebben de keuze tussen een 
halfjaarlijks abonnement (van september tot december en/of van januari tot mei) aan €80 of 
een volledig jaar aan €140/jaar (telkens verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen) 

 

6. Kortingsmogelijkheden 
 
Indien een danser meerdere lessen volgt bij Dansdroom wordt er een korting van € 10 
toegekend op de 2°-3° cursus.  

Mutualiteit: Via onze website kan je het formulier voor de mutualiteit aanvragen. Daar krijg 
je per dansjaar ongeveer tussen de 15 tot 30 euro terug in functie van de mutualiteit waarbij 
je bent aangesloten. 

mailto:info@dansdroom.be
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Mocht de betaling van onze danslessen financieel niet mogelijk zijn (hoewel de heel 
democratische prijzen), kan je contact opnemen met het bestuur van Dansdroom vzw. Wij 
proberen dan samen met jou te zoeken naar een oplossing op maat.  

Opgelet: terugbetaling van een dansabonnement is nooit mogelijk! Er worden altijd naar 
andere oplossingen gezocht (zoals bijv. tegoed bonnen) 

 

Inschrijven kan enkel online via de volgende website pagina.  

Na jouw inschrijving zal je een bevestigingsmail ontvangen met daarin de betaalinstructies. 
De betaling dient binnen de acht dagen na de inschrijving worden voltooid. Indien wij de 
betaling niet binnen deze termijn ontvangen, wordt jouw inschrijving geannuleerd.  

 

7. Openlessendagen 
 
Onze openlessenweek zal doorgaan op woensdag 8, zaterdag 11 en zondag 12 september 
2021.  
 
Ook in het 2de trimester zijn er openlessendagen op woensdag 19 , zaterdag 22 en zondag 23 
januari 2022. 
 
Tijdens deze openlesdagen is iedereen welkom en zijn de lessen gratis voor nieuwe leden. 
Deze lessen gaan door op de normale leslocaties.  

mailto:info@dansdroom.be
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8. Verzekering 

Leden van dansschool Dansdroom worden automatisch aangesloten bij Danssport 
Vlaanderen (www.danssportvlaanderen.be).  

Leden van Danssport Vlaanderen:  

 zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.  

 zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de clubactiviteiten en 
tijdens de KORTSTE reisweg heen en terug de clubactiviteiten.  

OPGELET!  

Heb je je gekwetst in de dansles? Laat dit dan onmiddellijk weten aan jouw docent, zodat 
hij/zij jou de nodige verzekeringspapieren kan meegeven.  

Het ingevuld verzekeringsdocument (inclusief het deel van de behandelende arts) moet 
binnen de 24 uur doorgemaild worden naar info@dansdroom.be. Het is dus de bedoeling om 
onmiddellijk naar de arts te gaan. Wanneer er te veel tijd tussen het ongeval en een 
doktersbezoek zit, bestaat de kans dat de verzekering het dossier weigert.  

Gelieve het dossier niet rechtstreeks naar de verzekeraar te sturen, maar door te mailen naar 
Dansdroom. Voor meer vragen i.v.m. je verzekering kan je contact opnemen met de 
docenten. 

 

mailto:info@dansdroom.be
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9. Danskledij 

Tijdens onze lessen (en natuurlijk ook daarbuiten) proberen we als dansschool een gevoel van 
samenhorigheid te creëren. Een familiale sfeer waarin elk lid zich goed voelt is een belangrijke 
waarde binnen onze dansschool. Eén van de zaken die daartoe bijdraagt is het dragen van 
gepaste danskledij. Sportieve kledij bestaat uit een sportieve broek en t-shirt.  

Dansdrom biedt vrijblijvend t-shirts aan tegen kostprijs (€15). Deze T-shirts kunnen niet 
gepast worden tijdens de gewone lessen. Dit kan wel op vaste pasmomenten die in het begin 
van het schooljaar georganiseerd worden.  

Verder wordt er gevraagd dat elke danser sportschoenen draagt (geen zwarte zolen) met 
uitzondering van ballet en modern waar wij adviseren om ballet sloefjes te dragen.  

Iedere dansdocent zal in het begin van het schooljaar aangeven indien ze verder nog bepaalde 
specifieke danskledij wensen.  

Voor ballet zal de lesgeefster in het begin van het schooljaar de kledijvoorschriften meedelen.  
 
Juwelen mogen niet gedragen worden (uurwerk, armband, halsketting, oorbellen, ringen, ...) 
 
Haar hoort in een staart, knotje of dot. 
 

10. Gedrag en ethiek  

Gedragscode Dansdroom vzw. 

Dansdroom vzw wenst dat iedereen kan dansen op een fijne manier en in een leuke 
dansomgeving. Wij zetten daarom hoog in zodat pesten, discriminatie, geweld, 
grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van onethisch gedrag geen plaats krijgen in 
onze dansschool. 

Om ervoor te zorgen dat zulk gedrag niet voorkomt, hebben we jouw hulp nodig. We 
verwachten van iedereen in onze dansschool dat hij/zij zich ethisch en integer gedraagt: zowel 
de dansers, de docenten, de bestuurders, de vrijwilligers, de officials, de begeleiders, de 
ouders, de supporters, als de toeschouwers en iedereen die op één of andere manier (actief 
of passief) betrokken is bij de werking of activiteiten van Dansdroom.  

Vragen, informele meldingen of formele klachten inzake de gedragscode kunnen gemeld 
worden bij Dansdroom, zoals vermeld in ons huishoudelijk reglement. We verwachten dat 

mailto:info@dansdroom.be
http://www.dansdroom.be/
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iedereen die schendingen van de gedragscode opmerkt, dat ook effectief meldt. Zo zorgen 
we er samen voor dat iedereen kan genieten van onze favoriete danssport!  

Je kan steeds terecht bij onze API (aanspreekpunt integriteit): Marleen: 
marleen@dansdroom.be of whatsapp 0474/298950. 

 

11. Huishoudelijk reglement en privacyverklaring 

Voor het huishoudelijk reglement van onze dansschool en de privacyverklaring verwijzen we 
naar deze link op onze vernieuwde website. 

 
Jouw inschrijving impliceert het akkoord met het huishoudelijk reglement van de dansschool.  

 

 

12. Contact 

Indien je nog vragen/opmerkingen heeft, kan je steeds contact opnemen met het bestuur van 
Dansschool Dandroom vzw.  

 0474298950 enkel via whatsApp 

  info@dansdroom.be 

 Website: www.dansdroom.be 

mailto:info@dansdroom.be
http://www.dansdroom.be/
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Volg ons op sociale media!  

   

 
 

Maatschappelijke zetel:  

Dansdroom vzw 

Smisveld 4 

3380 Glabbeek 

 
Rekeningnummer: BE06-9733-6667-8222 

Ondernemingsnummer: 0724 627 117 
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