Wat 11 jaar geleden begon met enkele danslessen, een klein ledenaantal en grote ambities
groeide uit tot een dynamische dansschool met een groot docententeam en een 500-tal
dansers. Onze visie is nog steeds dezelfde: dansplezier voor groot en klein!
Wij zijn een dansschool, geleid door een gepassioneerd bestuurs- en docententeam. We
bieden diverse stijlen aan gaande van ballet en modern tot hip-hop en musical. We geven
danslessen voor beginners tot gevorderden. Dit zowel op recreatief als competitief niveau.
We hebben afdelingen in Lokeren, Lochristi, Waasmunster en Zele.
Alle dansers zijn welkom!
Bij de groepen 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, fusion en volwassenen bieden wij een mix van verschillende
stijlen aan. Bij de andere danscursussen wordt er één bepaalde stijl aangeleerd zoals
jazz/modern, street/hip-hop, ballet, pointes of hedendaags. In de kleuterlessen worden spel
en dans gecombineerd. Bij de lessen musical richten we ons op zang, dans en acteren.
Daarenboven kan je bij ons ook terecht voor workoutlessen en yoga.

Dansschool D.I.O.P. bestaat uit vier afdelingen. Deze zijn gelegen te:
» Lokeren,
» Lochristi,
» Waasmunster,
» Zele.

Onze danslessen in Lokeren gaan op 3 verschillende locaties door:
» Turnzaal SHO: Stommestraat 2, 9160 Lokeren
» Turnzaal CREO: Heilig-Hartlaan 1B, 9160 Lokeren
» Turnzaal van De Klimop: Krommestraat 7, 9160 Lokeren
In onderstaand overzicht vind je de uurroosters van afdeling Lokeren. Bij vragen over het
uurrooster of niveau van de dansers kan je steeds het bestuur contacteren.

De danslessen gaan door in de turnzaal van het EDUGO Lochristi: Dorp-Oost 32, 9080
Lochristi.
In onderstaand overzicht vind je het uurrooster. Bij vragen over het uurrooster of niveau van
de dansers kan je steeds het bestuur contacteren.

De danslessen gaan door in de turnzaal van de GBS De Wonderboom: Kerkstraat 49, 9250
Waasmunster.
In onderstaand overzicht vind je het uurrooster. Bij vragen over het uurrooster of niveau van
de dansers kan je steeds het bestuur contacteren.

De danslessen gaan door in de turnzaal van De Zonnewijzer: Kouterstraat 108, 9240 Zele
maar onze dansers komen binnen langs de Koevliet (t.h.v. het zebrapad).
In onderstaand overzicht vind je het uurrooster. Bij vragen over het uurrooster of niveau
van de dansers kan je steeds het bestuur contacteren.

Een normaal dansjaar telt in principe 30 lesweken. Aangezien onze dansschool vorig dansjaar
vroegtijdig de deuren heeft moeten sluiten ten gevolge van de lockdown, bieden wij het
komende dansjaar 4 weken gratis lessen aan. Dit om samen met reeds gegevens YouTube- en
Zoomlessen de verloren lessen te compenseren. Ons nieuw dansjaar 20-21 zal dus
uitzonderlijk 34 lesweken bevatten.
Indien er een les wegvalt, wordt er een inhaalles ingepland. Er zijn in principe geen lessen op
officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Er kunnen dan wel inhaallessen of
showrepetities plaatsvinden.

Je hebt, behalve bij wedstrijdgroepen, de keuze per half of volledig sportjaar te betalen indien
je voor 1 of 2 groepen inschrijft.
We maken in de prijzen een onderscheid tussen enerzijds de recreatieve lessen (dans, yoga
en workout) en anderzijds musical 2, 3, 5 en wedstrijdgroepen.
Als je meerdere lessen combineert of meerdere gezinsleden bij ons inschrijft, kan je gebruik
maken van een korting zoals verder hieronder weergegeven.

1 groep

€170

€90

2 groepen

€300

€155

3 groepen

€390

Deze formule is niet mogelijk bij
inschrijving voor een half dansjaar

All-in
(4 uur of meer)

€440

Deze formule is niet mogelijk bij
inschrijving voor een half dansjaar

Pointes (30min)

€75

€40

Dans (1u)

€170

€90

Musical 1

+

Zang en drama (2u)
€390
Musical 2 en 3

€200

+

1 extra groep

€520

Deze formule is niet mogelijk bij
inschrijving voor een half dansjaar

ALL-IN (5u of meer)

€660

Deze formule is niet mogelijk bij
inschrijving voor een half dansjaar

Dans (1u)

€170

€90

Musical 4
+

Zang en drama (1u)
Musical 5

€300

€155

+

1 extra groep

€390

Deze formule is niet mogelijk bij
inschrijving voor een half dansjaar

€440

Deze formule is niet mogelijk bij
inschrijving voor een half dansjaar

ALL-IN (4u of meer)

Training choreografie (1,5u)

€255

+

Techniekles (1u)

€425

+

1 extra les zelfde stijl (1u)

€555

+

1 extra les naar keuze (1u)

€645

ALL-IN (5,5u of meer)

€695

Training techniek/choreografie (2u)

€340

+

1 extra les zelfde stijl (1u)

€510

+

1 extra les naar keuze (1u)

€640

+

1 extra les naar keuze (1u)

€730

ALL-IN (6u of meer)

€780

» Cursuskorting: Vanaf een 2de, 3de, ... cursus voor eenzelfde persoon wordt er
automatisch korting gegeven zoals aangegeven in de prijzentabellen. (Reeds verrekend
in bovenstaande bedragen)
» Gezinskorting: Vanaf een 3de gezinslid (of meer) wordt er een extra korting gegeven
van 25 euro per bijkomend gezinslid. (Deze korting wordt automatisch toegekend bij
inschrijving)
» Mutualiteit: Via je profiel in ledenbeheer druk je een attest af dat je kan indienen bij je
mutualiteit. Daar krijg je vervolgens ongeveer tussen de 15 tot 30 euro terug.
Afhankelijk bij welke mutualiteit je bent aangesloten (Deze is zichtbaar vanaf de status
van uw inschrijving op betaald staat)
» Indien de betaling van deze danslessen financieel niet mogelijk is, kan je contact
opnemen met het bestuur van Dansschool D.I.O.P. Wij zoeken dan samen met jou naar
een oplossing op maat.
» Opgelet: terugbetaling is nooit mogelijk! Enkel bij ziekte of kwetsuur en met staving van
een doktersattest kunnen wij een tegoedbon voorzien voor betalingen binnen onze
dansschool (lessen, clubkledij, kampen etc.). Dit enkel voor een afwezigheid langer dan
3 lesweken. Er wordt evenwel een administratieve kost van €10 aangerekend.
Goed om weten:
Wie de keuze maakt om halfjaarlijks te betalen zal per schijf 5 euro extra administratieve
kost betalen (deze is reeds verrekend in bovenstaande bedragen). Halfjaarlijks betalen is
niet mogelijk bij inschrijving vanaf 3 gecombineerde groepen.
Er worden geen extra kortingen toegekend bij het combineren van wedstrijdgroepen,
pointes en musicallessen. Dat wil zeggen dat je het startbedrag van wedstrijden en musical
moet samentellen en dan pas vanaf de volgende groep de korting begint te tellen.

Inschrijven kan enkel online via www.dansschooldiop.be. Na jouw inschrijving zal je een
bevestigingsmail ontvangen met daarin de betaalinstructies. De betaling dient binnen de
veertien dagen na de inschrijving worden voltooid. Indien wij de betaling niet binnen deze
termijn ontvangen, wordt jouw inschrijving geannuleerd.

Openlessenweek
Onze openlessenweek zal doorgaan voor Lokeren op maandag
31 augustus t.e.m. zondag 6 september. Voor Lochristi,
Waasmunster en Zele zal deze openlessenweek doorgaan van 7
t.e.m. 13 september. Tijdens deze weken is iedereen welkom en
zijn de lessen ook gratis voor nieuwe leden.

Dansschool D.I.O.P.
zoekt danstalent!
Dansschool D.I.O.P. organiseert nieuwe audities voor
volgend dansseizoen. Is dansen jouw passie? Ben je
een echt podiumbeest? Dan ben jij de danser die wij
zoeken!
Aarzel niet en schrijf je NU in voor de audities via de
website: www.dansschooldiop.be. De audities zullen
doorgaan op maandag 29 en dinsdag 30 juni. Meer
info kan je vinden op onze website:
www.dansschooldiop.be.

Leden van dansschool D.I.O.P. worden automatisch aangesloten bij danssport Vlaanderen
(www.danssportvlaanderen.be).
Leden van danssport Vlaanderen:
● Zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid.
● Zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens de clubactiviteiten én tijdens de
KORTSTE reisweg heen en terug.
● Ontvangen een jaarabonnement op het tijdschrift ‘Swing’ of ‘just4you’ (digitaal).

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 Jelke. 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 Ethias te sturen, maar door te mailen naar Jelke.
Voor meer vragen i.v.m. je verzekering kan je contact opnemen met Jelke
(jelke@dansschooldiop.be).

Tijdens onze lessen (en natuurlijk ook daarnaast) proberen we als dansschool zowel een
gevoel van samenhorigheid te creëren, alsook onze leden discipline bij te brengen. 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. Wij
bieden daarom een heel gamma van clubkledij aan.
De kledijvoorschriften zijn voor elke dansstijl anders. Voor meer info verwijzen we naar onze
website. De clubkledij wordt altijd gedragen tijdens de lessen en optredens (T-shirt of topje
in de was is geen excuus om niet in orde te zijn tijdens de lessen).
Clubkledij kan niet gepast worden tijdens de gewone lessen. Dit kan wel op vaste
pasmomenten, die aan het begin van het dansjaar gecommuniceerd worden. Het aankopen
van deze clubkledij kan enkel via onze website www.dansschooldiop.be/webshop.

We maken gebruik van het programma ledenbeheer voor onder andere de inschrijvingen
(danslessen, workshops,...) en bestellingen (clubkledij, verkoopsacties,...).
Iedereen die zich wil inschrijven voor activiteiten van onze dansschool dient een account
aan te maken. Op deze manier krijg je toegang tot de lessenkalenders, webshop,
inschrijvingsplatform, attesten voor de mutualiteit,...
We kunnen via ledenbeheer ook mails sturen. Deze worden gestuurd naar het e-mailadres
dat je achterliet bij creatie van jouw account.

Dansschool D.I.O.P. heeft naast een algemene Facebookpagina ook voor iedere dansgroep
een privé-groep op Facebook. Hierin worden belangrijke mededelingen gepost, alsook
eventuele filmpjes van de voorbije lessen. We zijn er ons van bewust dat de allerkleinste
dansertjes nog geen Facebook (mogen) hebben. Daarom kunnen de ouders van deze leden
toegevoegd worden aan de privégroepen (dit dus voor 1-, 2-, 3- en kleutergroepen). Voor
de oudere groepen (vanaf 4-groepen) worden geen ouders meer toegevoegd aan de groep.
Tevens gebruiken we voor de oudere groepen Messengergroepen waarin de filmpjes
gedeeld worden. In de les zal de docent de dansers hier zeker attent op maken.
Zoals eerder vermeld zijn de groepen privé. Niemand, uitgezonderd de leden, kan zien wat
er allemaal in de groep verschijnt. Bij het begin van komend dansjaar zullen alle groepen
geüpdatet worden. Leden die niet meer in een bepaalde groep dansen, zullen uit die
facebookgroep verwijderd worden.
Aansluiten bij een bepaalde groep kan door de groep op te zoeken in Facebook en een
verzoek te sturen om lid te worden.
Hoe kan je onze groepen terugvinden?
Je start altijd met het cijfer (1, 2, 3, 4) en letter (A, B of C) van de groep, vervolgens de stijl
(indien van toepassing) en tot slot de afdeling en onze naam: D.I.O.P.
Bv. Kleuters Lokeren D.I.O.P., 3A Hip Hop/ Street Lochristi D.I.O.P., 2A Waasmunster D.I.O.P.
De ballet- en hedendaagse groepen starten steeds met de stijl, vervolgens komt het cijfer en
(indien van toepassing) de letter (A, B of C) van de groep en tot slot de afdeling en onze
naam: D.I.O.P. Bv. Hedendaags 4A Lokeren D.I.O.P.
De groepen musical zijn: Musical kids Lokeren D.I.O.P. en Musical volwassenen Lokeren
D.I.O.P.
Voor vragen of problemen i.v.m. het Facebookgebruik, kan je de docent aanspreken of een
mail sturen naar dansschooldiop@hotmail.com.

Voor niet Facebook-gebruikers en om overzicht te houden over de informatie verzenden wij
elke maand een nieuwsbrief. Deze bevat belangrijke informatie omtrent de dansschool zoals
belangrijke data, informatie over de show en informatie over dans- en musicalkampen. Bij
de inschrijving wordt gevraagd of wij je deze nieuwsbrief mogen toesturen. Indien je nee
aanvinkt, zal je dus cruciale informatie over de werking van de dansschool missen.

Voor het reglement van onze dansschool en de privacyverklaring verwijzen we naar onze
vernieuwde website www.dansschooldiop.be.
Jouw inschrijving impliceert het akkoord met het reglement van de dansschool.

Indien je nog vragen/opmerkingen heeft, kan je steeds contact opnemen met het bestuur
van Dansschool D.I.O.P.

0477 85 53 12
dansschooldiop@hotmail.com
» verzekeringen: jelke@dansschooldiop.be
» clubkledij: kelly@dansschooldiop.be
Je kan natuurlijk ook onze vernieuwde website bezoeken: www.dansschooldiop.be

Volg ons op sociale media!
Dansschool D.I.O.P. (@DansschoolDiop)
https://www.facebook.com/DansschoolDiop/

Dansschool D.I.O.P. (@dansschooldiop)
https://www.instagram.com/dansschooldiop/

Dansschool D.I.O.P. (@dansschooldiop)
https://www.tiktok.com/@dansschooldiop?traffic_type=others
Dansschool DIOP
https://www.youtube.com/channel/UCmU308stD5z7oP23DgUfxUg?view_as=subscriber

