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Allereerst hartelijk dank voor uw inschrijving en welkom bij Mimuze! 
Voor de goede orde van de organisatie sturen wij even een aantal richtlijnen door, zodat u weet wat te doen of te 
verwachten. 
 
 
Definitieve inschrijving - betaling 

1) Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de muzieklessen via het online platform : mimuze.be/lessen hebben 
we dit vanuit Mimuze aan de betreffende leerkracht(en) doorgegeven, en brengen zij jullie verder op de 
hoogte van de exacte lesdag/lesuur, dit telefonisch of per mail betreffende de start van uw eerste 
instrumentles.  

2) Opgelet: Uw inschrijving is pas definitief wanneer de lessen ook betaald zijn.   U ontvangt na bevestiging van 
uw lesmoment door de leerkracht vanuit Mimuze een betalingsuitnodiging/factuur per mail. Zodra deze 
lessen betaald zijn krijgt de leerkracht via het online inschrijvingsplatform pas de goedkeuring dat de lessen 
van start mogen gaan.  
 

Hoe contacteert u uw leerkracht of Mimuze? 
1) Contactgegevens: U ontvangt van uw leerkracht tijdens de eerste les zijn/haar contactgegevens waarop u  

hen kan bereiken. De emailadressen van alle leerkrachten kan u  tevens vinden op onze website 
www.mimuze.be  onder de academie, muzieklessen en leerkrachten.     

2) Voor concrete afspraken met uw leerkracht, dient u hem of haar ook rechtstreeks te contacteren via mail of 
per sms.  Voor al uw vragen omtrent Mimuze en de werking zelf, kan u mailen naar linsi@mimuze.be  of 
telefonisch bereiken tijdens de openingsuren in het muziekhuis: 03/369 06 02 of 0486/558 068. 

3) In geval van ziekte of afwezigheid vragen we u om de leerkracht te verwittigen via mail of stuur tevens een 
mail/sms naar Mimuze. 

4) Wie zelf ideeën of wensen heeft, kan deze mailen naar zijn/haar leerkracht of naar : info@mimuze.be  
 
 
Hoe verloopt het lesgebeuren?  

1) Leerlingen & ouders dienen hun wagens te parkeren vooraan het muziekhuis Mimuze.  De parking 
achteraan is voorbehouden voor de leerkrachten! 

2) U gaat te voet door de zwarte poort rechts van het muziekhuis tot helemaal achteraan het nieuwe gebouw.  
Eens de hoek om, neemt u de 2de deur aan uw linkerkant.  Bovenaan de trap vindt u de gemeenschappelijke 
wachtruimte waar uw leerkracht u komt halen.  

3) Toiletten zijn voorzien in het andere gebouw, vraag gerust even aan uw leerkracht waar deze zich bevindt.  
De leerkracht zelf kan deze openen voor u of tevens begeleiden naar deze ruimte op de benedenverdieping. 

4) Zorg er tijdens het wachten voor dat (voor de gitaristen) uw gitaar reeds gestemd is en uit de hoes gehaald, 
zodat u  niet overbodig tijd verliest tijdens uw les. 
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Materiaal – Instrumenten Mimuze 

1) Mimuze is zelf voorzien van heel wat materiaal en instrumenten. Zo hoeven pianisten en keyboard-spelers in 
principe geen eigen instrument mee te brengen en staan deze in het betreffende lokaal. Voor de gitaristen 
zijn er versterkers aanwezig, voor de drummers de nodige drumsets. Wat brengt u hiervan wel zelf mee: 
Gitaar en gitaarkabel (voor de elektrische spelers), drumstokken door de drummers, accordeons door de 
accordeonisten, saxofoons voor de saxofonisten.  

 
 
Wat in geval van een lesverplaatsing? 

1) Op de site www.mimuze.be kan u onder de academie – muzieklessen verdere info terug vinden.  
Via de jaarkalender staan de lesweken aangeduid in fluo-geel, alsook de datum van de leerlingenconcerten 
(groen).   
Wie een les niet kan komen, verwittigt zijn of haar leerkracht (zie puntje 1) en verliest in principe deze beurt. 

2) Het is echter vrij aan de leerkracht om een les te verplaatsen, daarvoor dient o.a. de inhaalweek op het 
einde van elk trimester of een ander moment dat door de leerkracht wordt aangegeven. Je leerkracht zal 
hierover vooraf contact met je opnemen om een nieuwe datum af te spreken!  Wanneer een leerling zelf 
afwezig is, kan deze les niet worden ingehaald. 

 
Andere afspraken?  

1) Indien je in de toiletten merkt dat het toiletpapier of de handdoekjes op zijn, gelieve dan ook 
je leerkracht of Mimuze even te verwittigen. 

2) Probeer in de keuken ook mee te sorteren en het afval in de daartoe voorziene vuilnisbak te 
deponeren. 

3) Hou het proper en veilig voor iedereen.  Er komen nog mensen na jou en die vertoeven ook 
graag in een propere ruimte. 
 

 
Alleszins bedankt om deel uit te maken van de groep MIMUZIKANTEN en veel muzikaal plezier tijdens jullie 
lessen! 
 
Het MIMUZE – TEAM 
 
  


