
Selectiebeleid Dance Studio Janien  

 

De selectieteams van Dance Studio Janien doen mee aan regionale, nationale en internationale 

wedstrijden. Niet onverdienstelijk, want er zijn al vele teams kampioen geweest. Dit is mede mogelijk 

dankzij goede docentes die oog hebben voor talent en het onderste uit de kan weten te halen. 

Dit selectiebeleid is ervoor om zo duidelijk mogelijk naar selectieleden en ouders te zijn hoe we het 

niveau zo hoog mogelijk kunnen houden met zoveel mogelijk plezier in het dansen voor alle 

selectieleden en trainsters. 

We streven altijd naar een zo hoog mogelijk niveau. Aan het einde van het seizoen bekijkt de 

selectiecommissie of selectieleden in hetzelfde team blijven of op een hoger of lager niveau geplaatst 

moeten/kunnen worden. Zo wordt ieder selectielid individueel beoordeeld en in het team geplaatst 

dat het beste bij haar/hem past. Helaas is het ook mogelijk dat een aantal leden de selectie moet 

verlaten. Nieuwe talentvolle leden kunnen middels auditie of een uitnodiging een kans krijgen in één 

van de selecties.  

Alle selectieleden krijgen ieder nieuw seizoen een proeftijd tot de herfstvakantie. Tijdens de proeftijd 

worden, indien nodig, door de trainster aanwijzingen en tips gegeven voor verbetering. Aan het 

einde van de proeftijd wordt door de selectiecommissie besloten wie het daadwerkelijke team gaat 

vormen voor het komende seizoen. Het kan dus zijn dat tijdens of aan het einde van de proefperiode 

afscheid wordt genomen van bestaande en/of nieuwe selectieleden. 

Gedurende het jaar krijgen de leden tips en indien nodig zullen er individuele gesprekken volgen. 

Selectieleden en docentes kunnen in de gesprekken van beide kanten hun verwachtingen uitspreken. 

O.a. de aanwezigheid, inzet, kwaliteit, houding, techniek, dansbeleving etc. kunnen worden 

besproken. Leden en ouders kunnen ook altijd een gesprek aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan 

de docente bepalen dat een selectielid niet meedoet met een wedstrijd of optreden, als dat in het 

teambelang is.  

Ongeveer één keer per 2 jaar zal er een informatieavond worden georganiseerd voor 

selectieleden/ouders waarin het selectiebeleid uitgelegd wordt en belangrijke zaken aangaande 

wedstrijden, shows en selectieteams worden besproken. Tijdens deze middag of avond is er tevens 

gelegenheid voor ouders van nieuwe selectieleden om met elkaar kennis te maken en eventuele 

vragen te stellen. 

Wedstrijdkleding en schoeisel dient zelf aangeschaft te worden. Het wedstrijdvest wordt geleend van 

DSJ. Hiermee kunnen we ons als één dansstudio presenteren bij wedstrijden en shows. Bij het vest zit 

een leencontract dat moet worden ondertekend. 

 



 

Belangrijke punten op een rij die van de selectieleden/ouders verwacht worden: 

- Een actieve en positieve houding. Plezier in het dansen en veel willen leren staan voorop. 

- Zwarte strakke kleding aan tijdens de training en de haren vast. 

- Altijd aanwezig op training. Afmelden alleen rechtstreeks bij de docente en met een goede 

reden (teamsport). Bij een blessure o.i.d. wordt verwacht dat het selectielid, indien mogelijk, 

aanwezig is. 

- Bij optredens en wedstrijden altijd aanwezig, ook wanneer deze op zondag plaatsvinden.  

- Zo snel mogelijk reageren op mail, app etc.  

- Deelname aan zowel selectietraining als techniektraining. (A en B niveau). 

- Deelname aan zowel selectietraining als recreatieve training.  (C en D niveau). 

- Dragen van de juiste kleding tijdens wedstrijden, shows en andere activiteiten. Altijd 

wedstrijdvest aan. 

- Vervoer naar wedstrijden en shows moet zelf geregeld worden. Probeer te carpoolen. 

- Selectiekleding en schoeisel zelf aanschaffen. 

- Sportieve houding tijdens wedstrijden, ook naar andere dansscholen/verenigingen. (Lees: 

concurrenten). 

- Wedstrijdvest zoveel mogelijk dragen.  

- Wedstrijdvest wassen volgens wasvoorschrift. 

 

 

Hopelijk bent u hiermee voldoende op de hoogte gebracht, maar bij vragen of opmerkingen kunt u 

altijd bij ons terecht. 

We hopen er samen een heel mooi dansjaar van te maken. 

Hartelijke groet, 

Team DSJ, Janien Schipdam. 

 

 

 

 

 



 

 


