
 

 

 

 

 

 

Betreft: Samenwerking & tarieven 
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

O wat ben ik blij om dit nieuws eindelijk en als eerst met jullie te mogen delen! Na maanden van voorbereiding, 
kan ik aankondigen dat we grote plannen hadden, maar uiteraard moesten de plannen eerst uitgewerkt worden. 
Nu kan ik met trots vertellen dat DSM gaat samenwerken met DanceWorks Velsen! 

DanceWorks 
DanceWorks is een onderdeel van Stichting KunstForm. KunstForm is het platform voor kunsteducatie binnen de 
Gemeente Velsen. Voor scholen en particulieren. Ze bieden cultuuronderwijs aan op het hoogste niveau en doen 
dat met lessen in dans, theater en beeldende vorming. DanceWorks is het onderdeel dans, een begrip in Velsen 
waar kwaliteit en plezier hoog in het vaandel staan. 
 

Wat betekent deze samenwerking? 

• Door de samenwerking zullen er meerdere voorstellingen worden gegeven. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat we elkaar gastoptredens zullen verlenen tijdens de eindvoorstelling waardoor 
leerlingen extra voorstellingen zullen dansen. 

• We zullen onze kostuums gaan samenvoegen, om nog meer keuze te hebben voor de optredens. 
• Voor lesinval kunnen we op elkaar bouwen en zullen we docenten van elkaar kunnen inzetten. Hierdoor 

zorgen we ervoor dat de continuïteit gewaarborgd is. 
• We delen kennis en kijken naar een opstart van de vooropleidingdans in Velserbroek! 
• De lessen die vanuit KunstForm in het Polderhuis werden gegeven, worden nu bij DSM aangeboden.  

(Hierdoor komt er wel een kleine verandering op de maandag in ons bestaande lesrooster, zie aangepaste lesrooster 
als bijlage in deze mail) 

 
Dit zijn de eerste contouren, maar in de toekomst krijgt dit nog meer invulling. Het is zo fijn om elkaar te kunnen 
versterken en samen te groeien. We kunnen niet wachten om samen van start te gaan in het nieuwe seizoen. 

Minder leuk nieuws om altijd te delen, is dat we hebben moeten doen besluiten nieuwe tarieven te gaan 
hanteren. Ook DSM heeft al jaren te maken met verschillende flinke prijsstijgingen, maar we hebben al die tijd 
niet geïndexeerd. Helaas ontkomen we er nu niet aan. Het is een noodzakelijk kwaad om ons hoofd boven water 
te houden. We zullen er alles aan doen om er voor u voor te zorgen dat de lessen betaalbaar blijven en dat we 
wel onze kwaliteit kunnen behouden. Omgerekend zal de prijsstijging van de reguliere lessen ongeveer €0,67 
cent per les zijn. We voegen de nieuwe tarieven toe als bijlage in deze mail. Mochten er daarna nog vragen zijn, 
dan horen we dat graag. 

Ooit begon ik zelf met dansen, bij DanceWorks, bij juf Pirita, nu gaan we samenwerken en creëren we een breder 
aanbod en meer mogelijkheden voor onze leerlingen, wauw. We kijken heel erg uit naar dit nieuwe seizoen met 
onze nieuwe plannen. Tot snel, we zien je graag bij de start van het seizoen 12! 

Dansende groetjes,        
Het team van DSM  Het team van DanceWorks 
Michelle Gerlofsma  Pirita Alderliefste 


