INTERN REGLEMENT en werkwijze LEERLINGENPLATFORM
Click-track:
Je bent ingeschreven bij Click-track, om je lessen en ook die van de leerkrachten zo goed mogelijk te laten verlopen,
hebben wij een aantal belangrijke zaken vooropgesteld:

Inschrijving:
Bij inschrijving vragen we je persoonlijke gegevens: *
- naam en adresgegevens, gsm-nummer (om je snel te kunnen bereiken), e-mailadres (= login Classy school),
geboortedatum.
Jouw persoonlijke lesmoment:
Je kan vrije lesmomenten om in te schrijven terugvinden via

https://clicktrackmusic.classy.school/planning_start_public, daar kies jij je persoonlijk lesmoment uit, je
ontvangt mail, je doet de betaling (online – Mollie payments), pas dan keuren wij dit goed.
(lukt online betalen NIET -> kom je naar de winkel even langs)

Naar je les gaan:
Bij aankomst op het juiste tijdstip (check classy school steeds vooraf aub) begeef je naar je klaslokaal (staat ook op
classy school bij locatiegegevens) en klop je even op de deur om zo de leerkracht verwittigen dat je er bent. Blijf
niet wachten buiten, want dit zijn allemaal verloren lesminuten. Wie te vroeg is wacht even op
terras/lounge/coffeebar (stoor niet onnodig de les)
Is je lestijd voorbij? Schrik dan ook niet als de volgende leerling op de deur klopt en binnen komt.
Kom je te laat, dan verlies je de minuten die je te laat bent en mag de volgende leerling op zijn normaal uur aan zijn
les beginnen

Je lessen verlengen = herinschrijvingen
Een of twee weken voor het systeem merkt dat je bijna aan je laatste les bent, zal je een automatische uitnodiing
krijgen om te verlengen, met een link tot uitnodiging tot betaling. Classy school stelt automatisch dezelfde
beurtenkaart voor als vorige keer – wil je dit toch anders ( 5 beurten, 10 beruten of 20 beurten), stuur een bericht in
Classy school naar Click-Track.
Je lesgever ziet de week na je laatste les jouw naam niet meer staan, en kan dus niets raadplegen, wijzigen,
aanduiden…
Nieuwe leerlingen, kunnen enkel huidige week en volgende week zien wat er vrij is … dus wie niet tijdig verlengt, is
zijn plekje kwijt.

Afwezigheden:
Deze worden via ALTIJD VIA Classy school aangevraagd! (zie onderaan handleiding)
bij: REGISTREER MIJN AFWEZIGHEID. Binnen de 48uur worden deze verwerkt als Wettig of Onwettig.
(wettig = er komt een extra beurt bij op je digitale agenda)
Geldig afwezig:
Welke afwezigheden zijn geldig:
- ziekte met een doktersbewijs (kopie of foto van het doktersbewijs voor werk of school)
- uitzonderlijk verlet door het werk zoals zakenreis of uitzonderlijke meetings (melden zodra datum gekend
is)-> verwittig je minder dan 1 week vooraf wordt de beurt aangerekend.
- schoolreizen of uitzonderlijk verlet door de school (examens enkel als examen op het moment van de les
zelf valt) (met bewijs, foto rooster …)-> verwittig je minder dan 1 week vooraf wordt de beurt
aangerekend
- sterfgeval, huwelijk in de nabije familie, communie, lentefeest (met bewijs)
Bewijzen dienen binnen de 48 uren worden bezorgd, kan via UPLOAD je BEWIJS in classy school, deze regel
bestaat voor een correcte uitbetaling van onze leerkrachten.

Ongeldig afwezig:
Alle andere.
Dit betekent dat je afwezig bent, zonder welbepaalde reden hierboven bepaald Je ontvangt geen extra beurt.Je mag
altijd ongeldig afwezig zijn, uit respect van je lesgever kan je misschien eventueel berichtje naar hem sturen in classy
school.
Plan je lesuur bij Click Track zodat eventueel andere hobby’s niet overlappen.
Afwezigheden leerkrachten:
Het kan ook gebeuren dat een leerkracht eens ziek is of door een andere reden niet kan komen. Wij kiezen er bewust
voor te werken met mensen die actief bezig zijn in de muziekwereld en staan hen dan ook in de mate van het
aanvaardbare en het mogelijke toe om enkele lessen niet te komen omdat ze moeten optreden of op tour zijn. Ook
onze leerkrachten moeten vooraf de data doorgeven dat ze niet aanwezig kunnen zijn.
Wanneer een leerkracht afwezig is, zal dit in classy school geregistreerd zijn. Als er een vervanger voorzien is, dan
zal je zien dat er een vervangend lesgever aangesteld is, zoniet, zal iedereen zijn beurt opschuiven naar extra lesdag.
Kids en hun ouders
Wij vragen uitdrukkelijk aan de ouders om niet de lessen bij te wonen. Onze leerkrachten zijn allemaal professionele
mensen bij wie uw zoon of dochter in goede handen is. Indien u toch een les wil bijwonen, gelieve dat dan met de
leerkracht te overleggen, haal jonge kids gerust op in het leslokaal en overleg eventueel een of meerdere minuten met
de lesgever -> hou dit binnen het tijdsblok van je kind aub.
De volgende leerling heeft immers ook recht op zijn lesmoment. Je kan eventueel vragen ook via Classy School aan
je lesgever stellen – kies dan berichten naar de lesgever.
Wachten??
Dat kan en mag! We hebben voor u een verwarmde ondergrondse loungebar ingericht (u kan er foto’s van
terugvinden op onze website). Er staat tevens een drank- en snackautomaat:: 1,20euro (voor alle warme dranken,
koffie, thee, choco, soep), 1,50 euro (voor frisdranken) en 1 euro voor snacks.
Voorzie klein geld, automaat geeft terug op munten van 1 en 2 euro!
We hebben eveneens een coffeebar waar u iets kan consumeren (van bier, fris, koffie en andere warme dranken,
sommige dagen taart en quiche)
Mogen we jou vragen om niet met draaiende motor voor de deur te staan wachten, en te
parkeren vooraan op de kiezel of op het Sint-Jansplein en niet op het gras? (buren, overlast,
milieu, …)
Gelieve uw kind tijdig te komen ophalen, Click-Track is niet verantwoordelijk wanneer een kind
alleen naar buiten loopt!
Verder staan we steeds open voor suggesties, bij vragen en opmerkingen horen we dit graag!
Veel succes gewenst met je muzieklessen!
Wouter & Vicky

CLASSY SCHOOL -> SIMPEL
(op pc, laptop, ipad, smartphone … zet ons bij uw favorieten en
je moet niet meer opnieuw aanloggen)
Je kan steeds via www.click-track.be inloggen op Classy School.
Geef gewoon je mailadres in (zie foto groene pijl) waarmee je je inschreef bij ons.

Ga naar je mailbox en log meteen in.

REGISTREER HIER JOUW AFWEZIGHEID
1 WEEK VOORAF (tenzij bij ziekte,
overlijden, …)

NOTEER DE REDEN VAN JE AFWEZIGHEID (om uit te maken of deze wettig is of niet)

HIER KAN JE JE BEWIJS (ziektebriefje, schooluitstap, foto van briefjes, bewijzen, …) opladen binnen de 48
UUR!!

Je kan communiceren met ons en je lesgever.
Wil je communiceren met Click-track – kies dan bij BERICHTEN BERICHT NAAR CLICK-TRACK
Wil je communiceren met je LESGEVER – kies dan bij BERICHTEN BERICHT NAAR naam lesgever

Lesgever zal ook notities en partituren kunnen delen en info op de lesdag zelf.

