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De lessen van uw kind bijwonen 
Het is niet gebruikelijk dat u als ouder de lessen bijwoont. Het bijwonen van lessen wordt in 
geval van nieuwe leden tijdelijk toegestaan. Het gaat namelijk ten koste van de kwaliteit van 
de lessen. Ouders worden geïnformeerd over de momenten dat ze de lessen kunnen 
bijwonen. Deze uitnodiging krijgt u gebruikelijk voor examens. 

Thuis regelmatig oefenen en afmeldingen 
Van uw kind vragen wij dat hij of zij thuis de aangeleerde stof ook oefent. U kunt uiteraard 
daarbij helpen door video’s van uw kind te maken en deze met regelmaat te reviewen. Er 
zijn hulpmiddelen die te bestellen zijn zoals tekstboeken.  
Wanneer u uw kind een les niet kan bijwonen, vragen wij u dit minimaal een dag van tevoren 
melden. Bij onvoorziene omstandigheden graag alsnog z.s.m. afmelden.  

Let op: Hou rekening dat te laat, te veel en niet afmelden van invloed kunnen zijn bij het bepalen of een 
leerling examen mag af leggen. 

Instructeurs aanspreken 
De instructeurs worden ten alle tijden bij de titels aangesproken zowel binnen als buiten de 
lessen. Bij binnenkomst worden alle aanwezige instructeurs begroet door de leerlingen. 
Om ons te ondersteunen bij het sturen op gedrag van de leerlingen verzoeken wij u als 
ouder hetzelfde te doen. Indien u moeite heeft met de titel spreek dan de instructeurs met 
“meneer”, “mevrouw”, juf of meester aan. 
We zien nog te vaak dat de instructeurs enkel en alleen bij de voornaam worden 
aangesproken, zowel door ouders als de leerlingen. De leerlingen nemen per slot het 
voorbeeld over van de ouders. 

Schoolvakanties 
Tijdens de school vakanties kan ervoor worden gekozen om het rooster aan te passen. Dit 
om te kleine groepen te voorkomen tijdens de vakantie. De verschillende lessen worden dan 
samengevoegd. De communicatie hierover kunt u terugvinden in de WhatsApp groep per 
vakantie. 

Contributie 
Iedere maand wordt er rond de 16e gefactureerd voor de eerst volgende maand. U wordt 
vriendelijk verzocht uw factuur voor de 1e van de maand te voldoen. 
Uw factuur ontvangt u per email met daarin een iDEAL link om het betalen te 
vergemakkelijken. 
Houdt u rekening dat de facturatie loopt door ook wanneer u met vakantie bent.  
Wij zijn geen grote school dus te laat betalen en niet betalen heeft impact op de school. 

Bestellingen 
Bestelling moeten worden gedaan d.m.v. een bestel formulier. Deze is te vinden op onze 
website. 
Vul dit formulier volledig in en lever deze dan de eerst volgende les in. 

Formulieren en instructies 
Op onze website vindt u ook instructies “hoe doe ik een band om” en een bestel lijst
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Informatie voorziening 
Kuk Sool Won™ WhatsApp groep(en) 
Onze voornaamste methode voor het delen van updates is de Kuk Sool Won™ WhatsApp 
groep. Deze groep wordt door de leden van Kuk Sool Won™ Rotterdam beheerd en is 
alleen bedoeld om updates te ontvangen vanuit de instructeurs.  

Let op: Hou rekening dat de instructeurs naast het geven van lessen zelf ook studeren en/of werken. U 
krijgt binnen twee werkdagen antwoord. 

De groep is vrij groot en kan vrij snel veel berichten genereren en verwarring veroorzaken. 
Wij vragen u dan ook terughoudend te zijn met het versturen van berichten en voornamelijk 
vragen over de lessen in de WhatsApp groep.  
Reclame in de WhatsApp groep is niet toegestaan zonder toestemming van PKJN Orfeo of 
KSN Yesenia. De gebruiksregels staan ook vermeld in de WhatsApp groep. 

Afmeldingen en algemene vragen 
Voor afmeldingen stuurt u een afmeld bericht naar het nummer aangegeven op de 
meegeleverde businesscard. Wanneer u algemene vragen heeft of een update neem eerst 
contact op met ons via het algemene nummer. STEL AUB GEEN VRAGEN in de groepsapp 
want dit veroorzaakt regelmatig voor verwarring bij andere leden.  

Kijk voor algemene informatie ook met regelmaat ook op de kalender op onze website 
www.kuksoolwon-rotterdam.com. 

Banden systeem 
Zoals bij vele vechtsporten en krijgskunsten werken wij met een banden systeem hieronder 
staan de kleuren/rangen in volgorde weergegeven. 

De gekleurde banden van links naar recht, van laag naar hoog
wit geel blauw rood bruin bruin/zwart (Dahn Bo Nim)

zwarte banden bij behorende titel
1e Dahn zwarte band Jo Kyo Nim 
2e Dahn zwarte band Kyo Sa Nim
3e Dahn zwarte band Pu Sa Bum Nim 
4e Dahn zwarte band Sa Bum Nim
5e Dahn zwarte band Pyung Kwahn Jahng Nim
6e Dahn zwarte band Joo Im Kwahn Jahng Nim 
7e Dahn zwarte band Ji Do Kwahn Jahng Nim
8e Dahn zwarte band Suhn Im Kwahn Jahng Nim 
9e Dahn zwarte band Su Suhk Kwahn Jahng Nim

WKSA® Seminars & Toernooien 
Wit t/m rode band 
Gemiddeld wordt er twee keer per jaar een WKSA® seminar gehouden in Rotterdam. De 
seminars worden gehost door Master Alex Suh uit Houston Texas. 
Hij is de zoon van de grootmeester Kuk Sa Nim en is 9e Dahn zwarte band. 
Deelnemen aan een seminar is van de witte band t/m de rode band niet verplicht, maar 
wordt wel sterk geadviseerd i.v.m. de ontwikkeling van uw kind. 
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Bruine band en hoger 
Vanaf de bruine band is het een vereiste om minimaal een keer per jaar aan een seminar en 
toernooi deel te nemen. Master Alex controleert dan ook de kwaliteit van de scholen en 
daarom wilt hij de progressie van de gevorderden volgen. 

Wij proberen jaarlijks aan WKSA® toernooien deel te nemen. Deze worden voornamelijk in 
England gehouden, maar soms kan de keuze voor dat jaar op een ander land vallen. Wij 
communiceren ruim van tevoren wanneer wij zullen deelnemen.  

Deelname aan open toernooien zijn niet verplicht en dienen alleen om extra ervaring op te 
doen. Wij vragen hiervoor altijd van tevoren om goedkeuring van WKSA® om te mogen 
deelnemen. 

KSW Rotterdam Demo-Team 
Ons demoteam doet regelmatig mee aan demonstraties. Omdat ze de Kuk Sool Won™
mogen  vertegenwoordigen vragen wij veel van de leden die deel uit maken van het team. 
Deelnemen aan dit team is daarom alleen op uitnodiging. Om in aanmerking te komen voor 
het demoteam, moet je aan de volgende eisen voldoen: 

 doorzettingsvermogen en een positieve houding in de les 
 regelmatig aanwezig zijn tijdens de reguliere lessen. 
 de aangeleerde stof goed beheersen 
 examens met overtuiging afleggen. 
 bereid zijn extra te trainen 
 bereid zijn te reizen. 

Op stap met het team (teambuilding) 
Buiten de reguliere lessen om hebben wij ook met regelmaat spontane uitjes voor zowel de 
jeugd als de volwassenen. Omdat dit spontaan gebeurd, lukt het niet altijd om iedereen mee 
te krijgen. Dat is niet erg, omdat wij dit regelmatig doen. Deze uitjes zijn voor alle leden van 
KSW Rotterdam.


