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Welkom aan onze kunstacademie
 
Beste (toekomstige) leerling,
Beste ouder,
Beste kunstliefhebber,

Het deeltijds kunstonderwijs is de ideale plek om artistieke, creatieve en intellectuele 
impulsen te ontplooien. Een plek ook waar creatief, dynamisch, boeiend, inspirerend 
en verrijkend kernwoorden zijn. Muziek, Woord, Dans, Beeld, ze versterken allemaal de 
creatieve inzichten en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen.

De Stedelijke Kunstacademie Waregem biedt zowel Muziek, Woord, Dans als Beeld 
aan. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen starten met kleuterdans, vanaf 6 jaar met tekenlessen 
en vanaf 8 jaar met muziek- of woordlessen. En omdat we ons deeltijds kunstonderwijs 
graag dichtbij inrichten, organiseren we, naast in Waregem, ook lessen in Beveren-Leie, 
Desselgem, Nieuwenhove, Sint-Eloois-Vijve; in Anzegem, Ingooigem, Vichte én in 
Oeselgem en Wakken.

Tot op heden is het deeltijds kunstonderwijs nog altijd erg goedkoop in vergelijking met 
vele andere hobby’s en daardoor ook toegankelijk voor iedereen. We willen dat ook 
bewust zo houden. Zeker omdat we weten dat het voor velen de opstap naar een hobby 
voor het leven is. Een hobby waar kinderen en volwassenen hun creatieve impulsen tot 
uiting kunnen laten komen.

In onze kunstacademie staat de leerling centraal. Onze leerkrachten leren leerlingen 
hier steeds de wereld met een open blik te ontdekken. Net omdat het deeltijds 
kunstonderwijs de hardheid van de samenleving kan ombuigen door een kunstzinnige 
gevoeligheid van schoonheid, emoties en verwondering op te roepen. Daar geloven we 
rotsvast in. En daar investeren we ook erg veel in.

In dit infomagazine 2017-2018 vind je alle belangrijke informatie over het deeltijds 
kunstonderwijs en onze kunstacademie, de praktische regelingen voor de inschrijvingen 
2017-2018, de uurroosters (onder voorbehoud van wijzigingen), onze contactgegevens, 
enz. Je vindt vooraan dit infomagazine een uitgebreide inhoudsopgave die je vlot 
doorheen dit magazine loodst. Als je toch nog vragen hebt, geef dan zeker een seintje 
aan ons onthaal, ons secretariaat, onze afdelingshoofden of onze leerkrachten. We zijn 
er als onderwijsteam voor jou!

Tot slot wensen we je alvast een fijne, leerrijke en inspirerende tijd in onze kunstacademie. 
We hopen je volgend jaar opnieuw, of misschien wel voor het eerst, te mogen verwelkomen, 
begeleiden en inspireren. Heel graag tot binnenkort!

O ja, spring zeker eens binnen op onze opendeurdag op zaterdag 24 juni 2017 waar al 
onze leerkrachten en medewerkers je graag te woord staan. Als je daarna nog twijfelt, 
probeer dan zeker eens een proefles begin september!

ONTROERT

KUNST GLIMLACHT
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VERRAST

MAAKT WAKKERZINGT

FLUISTERT IN GEDICHTEN 

WIL BESTAAN
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DE KUNSTACADEMIE?
DIT ZIJN WE!

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

DYNAMISCH

CREATIEF

INSPIREREND

WAREGEM / ANZEGEM / DENTERGEM
Waregem & afdelingen 

Beveren-Leie
Desselgem

Nieuwenhove
Sint-Eloois-Vijve

Anzegem
Ingooigem

Vichte
Oeselgem
Wakken

EEN Beetje geschiedenis
1882 eerste poging muziekschool en tekenschool    FELIX DE RUYCK, ook oprichter Waregem Koerse

1963 HUBERT BAERT   Muziekschool

1976 JOS BARBE    Tekenschool

1984 twee officiële academies

2010 fusie beide academies tot KUNSTACADEMIE Muziek-Woord-Dans-Beeld

Enkele cijfers
4 karakters, 1 directieteam

100 leerkrachten

20 administratieve en ondersteunende medewerkers

19 leslocaties

3.319 leerlingen waarvan 1.381 Muziek

        856 Woord

        318 Dans 

           764 Beeld

3 inrichtende machten

De academiesite
1710 oudste document over ‘den Blompot’

1893 nieuwbouw paters Rosminianen

1901 overname door paters Oblaten

+/- 1980 sluiting kloosterschool Oblaten

1997 gekocht door stad en intrek beide academies

2000-2004 grootschalige renovatie tot huidige cultuur- en kunsttempel

MUZIEK

WOORD

DANS

BEELD

{



ALGEMENE CONTACTGEGEVENS - SCHOOLBESTUUR & DIRECTIETEAM

Directieteam
Luc Dumoulin – directeur
algemeen schoolbeheer en algemeen pedagogisch beleid
luc.dumoulin@academiewaregem.be

Paul De Meyer – waarnemend directeur
algemeen schoolbeheer & algemeen pedagogisch beleid
paul.demeyer@academiewaregem.be

Bert De Smet – stafcoördinator
algemeen schoolbeheer, algemeen administratief beleid, financiën, 
logistiek en communicatie
bert.desmet@academiewaregem.be

Patriek Roelens – beleidsondersteuner
algemeen pedagogisch beleid en artistieke samenwerkingen 
patriek.roelens@academiewaregem.be
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De Stedelijke Kunstacademie Waregem is een deeltijds 
kunstonderwijs-instelling met een schoolbestuur dat bestaat 
uit drie inrichtende machten: Stad Waregem, Gemeente 
Anzegem en Gemeente Dentergem. Stad Waregem fungeert 
als ‘hoofdschoolbestuur’ voor alles wat met de kunstacademie te 
maken heeft, met uitzondering van de plaatselijke infrastructuur 
in Anzegem en Dentergem. Het schoolbestuur is in de eerste 
plaats verantwoordelijk voor het opvoedingsproject van de 
kunstacademie. Om dit opvoedingsproject te kunnen realiseren, 
doet het schoolbestuur beroep op mensen en middelen. Het 
schoolbestuur is daarnaast ook verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid in de kunstacademie (aanstellingen en 
benoemingen), de inrichting van de lestijden en het beheer van de 
financiële middelen (werkingstoelagen). De betrokken schepenen 
van Onderwijs zijn Jo Neirynck (Stad Waregem), Koen Tack 
(Gemeente Anzegem) en Bart De Keukeleire (Gemeente 
Dentergem).

Het schoolbestuur laat zich bijstaan door een directieteam. 
De directieleden doen beleidsvoorbereidend werk, voeren de 
genomen beslissingen uit en nemen de dagelijkse leiding van de 
kunstacademie op zich. Op heden bestaat het directieteam uit:



Secretariaat Podiumkunst & Beeldende Kunst

Openingsuren secretariaat
Maandag tot vrijdag: 13u30-19u30
Zaterdag: 8u30-12u00

Claudette Libbrecht, administratie personeel & financiën
T 056/61.48.50 | claudette.libbrecht@academiewaregem.be

Myleen Nolf, administratie personeel & financiën
T 056/61.48.50 | myleen.nolf@academiewaregem.be

Cindy De Borggraeve, leerlingenadministratie 
(o.a. inschrijvingen, kortingsattesten, evaluaties ...)
T 056/61.48.50 | cindy.deborggraeve@academiewaregem.be

Lisa Vandevoorde, leerlingenadministratie (o.a. inschrijvingen, fiscale 
attesten, evaluaties ...) & logistiek medewerker (focus BK-vleugel) 
T 056/61.48.50 | lisa.vandevoorde@academiewaregem.be

Mieke Pauwels, leerlingadministratie (o.a. inschrijvingen, 2e instrument …) 
& logistiek medewerker (focus MWD-vleugel) 
T 056/60.09.18 | mieke.pauwels@academiewaregem.be

Caroline Deslée, administratie
T 056/61.48.50 | caroline.deslee@academiewaregem.be

Onthaal Kunstacademie

Openingsuren onthaal
Maandag tot vrijdag: 13u30-19u30
Zaterdag: 8u30-12u30
Op zaterdag is er in de namiddag toezicht tot 17u30

Sabine Decuypere, Onthaal kunstacademie
T 056/60.09.18 | sabine.decuypere@academiewaregem.be

Studiemeester Kunstacademie
Maandag: 16.00 - 18.30 u
Dinsdag: 16.00 - 21.45 u
Woensdag: 13.00 - 21.30 u
Donderdag: 16.00 - 21.30 u
Vrijdag:  15.00 - 21.45 u
Zaterdag: 08.00 - 12.00 u

Jules Deketele, Studiemeester- opvoeder (o.a. huur instrumenten)
T 056/60.09.18 | jules.deketele@academiewaregem.be
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Onderhoudsteam

Nelly Demeyer (verantwoordelijke), Sophie De Beuf ,Selma Sarvan, 
Marleen Thys, Hilde Vandekerckhove

Hoofdschool Waregem
Lessen Muziek, Woord, Dans en Beeld
 Olmstraat 25, 8790 Waregem
Onthaal: 056/60.09.18 – onthaal@academiewaregem.be
Secretariaat: 056/61.48.50 – secretariaat@academiewaregem.be

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS - ONTHAAL & SECRETARIAAT
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ALGEMENE CONTACTGEGEVENS - ONTHAAL & SECRETARIAAT  ANNO 2016-2017

 http://bit.ly/SKAWfacebook         http://bit.ly/SKAWtwitter  http://bit.ly/SKAWinsta http://bit.ly/SKAWYouTube

MEER 
FOTO’S 

&
FILMPJES

OP:
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WAT KAN JE VOLGEN?



Opleiding Podiumkunsten (Muziek – Woord – Dans)
 
Een volledige opleiding aan de Kunstacademie duurt 10 à 12 jaar, dit voor alle studierichtingen Muziek, Woord en Dans.

De lagere graad duurt 4 jaar (Muziek, Woord) of 6 jaar (Dans), de middelbare en hogere graad 3 jaar (Muziek, Woord, Dans).

De startleeftijd is 6 jaar voor Dans en 8 jaar voor Muziek en Woord. Dit betekent dat je ten laatste 6 of 8 jaar moet zijn op 31 december van het 
lopende schooljaar of in het derde leerjaar les moet volgen (voor zij die nog geen 8 jaar zijn – via attest dagschool!).

Vanaf 15 jaar zijn er specifieke volwassenencursussen.

Het verloop van het deeltijds kunstonderwijs is afgestemd op de grote scharniermomenten in het dagonderwijs:

 - Op 12 jaar beëindig je lagere graad, valt samen met einde lager onderwijs
 - Op 15 jaar beëindig je middelbare graad, valt samen met einde lager secundair onderwijs
 - Op 18 jaar beëindig je hogere graad, valt samen met einde secundair onderwijs

11
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STUDIERICHTING MUZIEK

L1 (vanaf 8 jaar)
2u Algemene Muzikale Vorming (AMV)

0,5u Samenzang
(volwassenen: + 1u Instrument)

L2-L3-L4
2u Algemene Muzikale Vorming (AMV)

0,5u Samenzang
1u Instrument/Zang

(Voor jongeren duurt de lagere graad tot L4, voor volwassenen tot L3)
M1-M2-M3

Instrumentale Vorming Vocale Vorming Theoretische Vorming

Klassieke Muziek
- 1u AMC

- 1u Instrument
- 1u Samenspel

(hier kan je kiezen voor optie 
instrument of optie samenspel)

Pop & Jazz
- 1u AMC Pop & Jazz

- 1u Pop & Jazz instrument
- 1u close harmony (zang) of combo

Zang
- 1u AMC
- 1u Zang
- 1u Koor

Stemvorming
- 1u AMC

- 1 u Stemvorming
- 1u Koor

Algemene Muziektheorie
- 1u AMC
- 1u AMT

H1-H2-H3
Instrument

1u
 Instrument

1u
Instrumentaal

Ensemble
of

Begeleidings-
praktijk

Samenspel

1u
Instrument

1u
Instrumentaal

Ensemble
of

Begeleidings-
praktijk

Jazz en Lichte Muziek

1u
Instrument

1u
close harmony

(zang) of
combo

Zang en 
Lyrische 

Kunst

1u 
Zang

1u 
Lyrische

Kunst

Stemvorming

1u 
Stemvorming

1u
Koor

Muziektheorie

1u 
Muziek
Theorie

1u
piano/orgel

(als dit niet je
hoofdinstrument is)

Muziekgeschiedenis

2u
Muziekgeschiedenis

Koordirectie

3u
Directie
Vocale
Muziek

60 min = 1 uur les
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Nog even verduidelijken

Je kiest in het derde trimester van het eerste jaar als jongere je instrument voor L2. Aan onze kunstacademie (hoofdschool en/of afdelingen) kan je volgende instrumenten aanleren:
accordeon, blokfluit, cello, contrabas, dwarsfluit, fagot, gitaar, harp, hobo, klarinet, basklarinet, alle koperinstrumenten (bugel, cornet, euphonium, hoorn, trombone, trompet en tuba), 
orgel, piano, alle slagwerkinstrumenten, saxofoon, viool en altviool, zang. Jazz & Pop = saxofoon, piano, elektrische gitaar, drums, basgitaar, contrabas, zang.

Als er nog plaatsen vrij zijn, kan je vanaf de L1 al met sommige instrumenten starten! Info via de leerkrachten of de administratie!

Vanaf de Middelbare Graad
- Kan je - in samenspraak met de leerkracht - kiezen voor de optie Instrument (nadruk op sterkere individuele ontwikkeling van instrumentkennis)
  of voor de optie Samenspel (nadruk meer op samen spelen). Optie Instrument vraagt meer inspanning dan optie Samenspel.
- Kan je ook kiezen voor de optie Jazz & Pop. Het lesprogramma is identiek maar volledig toegespitst op het leren spelen van jazz en pop.

Vanaf de Hogere Graad
- Optie Algemene Muzikale Vorming = aanrader voor leerlingen met plannen om hoger muziekonderwijs te volgen.
- Optie Koordirectie = voor wie zich wil bekwamen als koordirigent.

Twee instrumenten tegelijk leren?
Al bezig met een muziekopleiding maar toch zin om een tweede instrument te leren? Dat kan, maar er zijn enkele voorwaarden:
- Je moet de Middelbare Graad bereikt hebben.
- Er moeten plaatsen vrij zijn. Eerste instrumenten hebben altijd voorrang op tweede instrumenten!
- Je wordt vooraf geëvalueerd door de betrokken leerkrachten.
- Je weet pas na het afsluiten van de inschrijvingsperiode of je met een tweede instrument kunt starten.
- Er is geen enkele garantie dat je effectief met een tweede instrument kunt starten.
- Dit kan enkel met de toestemming van de directeur!

Als volwassene een nieuw instrument leren?
Als je in het verleden met vrucht Algemene Muzikale Vorming (notenleer) of Algemene Muziekcultuur (AMC) hebt gevolgd, dan kan je opnieuw starten om een nieuw instrument te 
leren. Je krijgt dan een aangepast programma waarbij je én een instrument volgt én een theoretisch vak. Het volgen van dat extra theoretisch vak is verplicht!
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STUDIERICHTING WOORD

STUDIERICHTING DANS

Kan je als volwassene een Woordopleiding volgen?
Absoluut! Wie als volwassene start (m.a.w. 15 jaar en ouder) komt meteen in de 
Middelbare Graad terecht. Het uurrooster is als volgt: 
M1-M2-M3: 1 uur Verbale Vorming + 1 uur Voordracht of Toneel of Welsprekendheid.
H1-H2-H3: 1 uur Repertoirestudie + 1 uur Voordracht of Toneel of Welsprekendheid

L1-L2-L3-L4 (vanaf 8 jaar)
1u Algemene Verbale Vorming (Taalateliers, o.a. dictie)

M1-M2
1u Voordracht

1u Dramatische Expressie
M3

1u Voordracht
1u Toneel
H1-H2-H3

Voordracht
1u Repertoirestudie

1u Voordracht

Toneel
1u Repertoirestudie

1u Toneel

Welsprekendheid
1u Repertoirestudie
1u Welsprekendheid

Kinderdans (vanaf 4 jaar)
1u Kinderdans

L1-L2 (vanaf 6 jaar)
1u Dansinitiatie

L3-L4-L5-L6
1u Algemene Artistieke Bewegingsleer

1u Artistieke training
M1-M2-M3

Klassieke Dans
1u Klassieke Dans

1u Artistieke Training

Hedendaagse Dans
1u Hedendaagse Dans
1u Artistieke Training

H1-H2-H3
Klassieke Dans

1u Klassieke Dans
1u Artistieke Training

Hedendaagse Dans
1u Hedendaagse Dans
1u Artistieke Training

Kinderdans
Sinds schooljaar 1999-2000 bieden we ook Kinderdans aan voor 4-jarigen (of tweede kleuterklas). 
Op een speelse manier bereiden we de kinderen voor op de eigenlijke lessen Dans die starten 
vanaf 6 jaar. 

Algemene Artistieke Bewegingsleer? Artistieke Training?
Lesprogramma bevat o.a. hedendaagse dans, jazz dans, improvisatie, creatief bewegen, 
ademhalingstechnieken, stretching, spieropbouwende oefeningen. Vanaf L3 komt er ook 
klassiek ballet bij. Gemotiveerde leerlingen kunnen ook meerdere lessen combineren.

60 min = 1 uur les

60 min = 1 uur les

NIEUW! 
Opleiding Dans voor volwassenen! 
Op het programma: 1 uur algemene artistieke bewegingsleer én 1 uur hedendaagse dans.



STUDIERICHTING BEELD

De lessen Beeldende Kunst zijn ingedeeld in 3 graden:
- De Lagere Graad voor kinderen van 6 t/m 11 jaar
- De Middelbare Graad voor jongeren van 12 t/m 17 jaar
- De Hogere Graad vanaf 18 jaar

L1-L6 (vanaf 6 jaar)
2u Algemene Beeldende Vorming (ABV)

M1-M6 (vanaf 12 jaar)
4u Waarnemingstekenen/Vormstudie/Kleurstudie (evt. ook digitaal tekenen)

H1-H5
EXTRA als je één van de 

drie opties volgt: tekenlessen 
volwassenen!

Schilderkunst
8u Schilderkunst

(aangevuld met 2u Kunstgeschiedenis in één 
van de vijf lesjaren)

Mixed Media
8u Mixed Media

(aangevuld met 2u Kunstgeschiedenis in één 
van de vijf lesjaren)

Glaskunst
8u Glaskunst

(aangevuld met 2u Kunstgeschiedenis in één 
van de vijf lesjaren)

Nog even verduidelijken

Lagere graad: eerste kennismaking met schilderen, tekenen, collage maken, boetseren, enz. Vanaf L5 kan je ook kiezen voor digitaal tekenen of korte animatiefilms (let wel: dit kan alleen 
in combinatie met het klassieke pakket ABV, je moet dus extra lessen volgen!). 

Middelbare graad: vanaf het middelbaar vergroten de afmetingen, maar ook de inzichten om iets naar eigen persoonlijkheid uit te drukken. Naast de figuratieve weergave komt de fantasie 
en de jonge denkwereld via verf, inkt, klei, gips, linodruk of kortfilm tot ontplooiing. Ook museumbezoeken en studiereizen vormen hier een belangrijk onderdeel van het lessenpakket.

Hogere graad: Ben je 18+ en creatief ingesteld? Heb je interesse in Glaskunst, een bad vol kleur, transparantie en breekbare glinsters? Of in Schilderkunst, waar je kennis maakt 
met een ruim aanbod aan schildertechnieken of experimenteert terwijl je op zoek gaat naar je eigen beeldtaal? Of misschien in Mixed Media, een mix van open en dynamische ateliers 
waar je aan de hand van uiteenlopende projecten, materialen of media je eigen concepten en beeldtaal kan ontwikkelen via grafiek, ruimtelijk werk, schilderkunst, gemengde technieken, 
tekenen, enz.? Dan ben je zeker welkom in onze Hogere Graad Beeldende Kunst!

In de hogere graad kies je één van deze drie ateliers en vervolgens 2 lesblokken per week binnen dit atelier. Omdat we weten dat je agenda als volwassene vaak erg vol zit, springen we 
graag soepel om met de te volgen lesblokken per week na afspraak met de betrokken leerkracht. Wel moet je verplicht minstens 2/3 van alle lessen gevolgd hebben in zowel het eerste 
als het tweede semester om je plaats in het atelier te behouden. 

Je kan als volwassene ook EXTRA bij de gekozen optie kiezen voor tekenlessen (3u). Je kan dat enkel volgen als je ook naar de lessen van ofwel Glaskunst, Schilderkunst, of Mixed 
Media.

15

Opleiding BEELDende kunsten

50 min = 1 uur les
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TARIEVEN&CONTACTMOMENTEN



17

TARIEVEN 2017-2018
jonger dan 18 jaar op 31/12/17 18 en ouder op 31/12/17
1 studierichting                     € 65
2 studierichtingen                 € 107
3 studierichtingen                 € 149

1 studierichting                   € 307
2 studierichtingen               € 614

Niet gesubsidieerde opleidingen:
Kinderdans**                        €65
met vermindering met vermindering
1 studierichting                     € 42
2 studierichtingen                 € 84
3 studierichtingen                 € 126

1 studierichting                   € 129
2 studierichtingen               € 258

Er wordt vermindering gegeven :

*  bij de inschrijving van het tweede 
en volgende leden van het gezin.
De oudste betaalt het volledig 
bedrag.

*  om sociale redenen
na voorlegging attest!

Er wordt vermindering gegeven :

*  alle jongeren van 18 tot 24 jaar

*  om sociale redenen
na voorlegging attest!

Aangerekende supplementen:
€ 4 bijdrage SEMU (auteursrechten) voor de leerlingen Muziek, Woord en (Kinder-)Dans
€ 4 bijdrage Concertvereniging voor de leerlingen Muziek, Woord en (Kinder-)Dans
€ 4 bijdrage Kunst-Act voor de leerlingen Beeldende Kunst
€ 4 kopiebijdrage per studierichting voor de leerlingen Muziek en Woord
€ huurgeld per schooljaar voor diegenen die een instrument wensen te huren (***)
          - lagere graad: € 25
          - middelbare graad: € 50 (€25 vanaf 2e kind of bij recht op kortingstarief)
          - hogere graad: € 75 (€ 50 vanaf 2e kind of bij recht op kortingstarief)
Verbruiksmaterialen leerlingen Hogere Graad BK worden a rato van het reëel verbruik afgerekend 
aan de leerling.  Daarbij worden de inkoopprijzen van de materialen gehanteerd.

Vermindering om sociale redenen (altijd attest maand september a.u.b.!)
(*) Basistarief zoals jaarlijks bepaald door de Vlaamse overheid
(**) Deze cursus wordt ingericht door het stadsbestuur en komt niet in aanmerking voor vermindering 
2e studierichting of 2e gezinslid.
(***) Bij uitputting van de beschikbare huurinstrumenten moet je een instrument huren in een winkel 
en is het winkeltarief van toepassing.

Rekeningnummer Stedelijke Kunstacademie Waregem
Bankrekeningnummer voor inschrijvingen Muziek, Woord en Dans & Beeldende Kunst:
IBAN:  BE29 0682 1263 7464
Stedelijke Kunstacademie Waregem, Olmstraat 25, 8790 Waregem

- De inschrijving is pas definitief na betaling. Betaling gebeurt binnen de twee weken 
  als u uw  plaats wil behouden.
- Niet betaald op 5 oktober = annulatie van de inschrijving!
- Uitschrijving en terugvordering inschrijvingsgeld kan maar tot 30/09!
- Betaling gebeurt zowel in de hoofdschool als in de afdelingen enkel via overschrijving!
- Leerlingen met recht op een korting betalen altijd eerst het volledige tarief. Korting wordt teruggestort       
 na het bezorgen van juiste attest. Het attest moet je ons bezorgen op 15/11 ten laatste!   
 Anders vervalt het recht op korting!

Kortingscategorieën om sociale redenen zijn:
A)  uitkeringsgerechtigde volledige werkloze en personen ten laste (attest
      RVA)
C)  leefloontrekker of deze ten laste daarvan (attest OCMW vereist)
D)  gehandicapten of personen ten laste (attest Federale Overheidsdienst
      Sociale Zekerheid)
E)  mindervaliden of personen ten laste (attest Federale Overheidsdienst
      Sociale Zekerheid)
F)  resident in een gezinsvervangend tehuis of MPI 
G)  statuut erkend politiek vluchteling en deze ten laste daarvan
      (attest OCMW vereist) 
+ attest samenstelling gezin te verkrijgen bij je gemeentebestuur

BASISTARIEF

Belangrijk! Voor overbevraagde instrumenten schrijven we niet meer leerlingen in dan er lesuren beschikbaar zijn.  In die gevallen leggen we een lijst aan en telt 
de datum van betaling als criterium voor het opmaken van de volgorde. Bespreek vooraf met je zoon/dochter of er nog een ander instrument is dat hij/zij wil leren.  
Als er dan niet aan de instrumentkeuze kan voldaan worden, heb je toch een alternatief achter de hand.



EEN INSTRUMENT HUREN?
Leerlingen Muziek kunnen goedkoop een instrument huren via de kunstacademie. Voor één 
schooljaar betaal je slechts 25 euro (lagere graad), 50 euro (middelbare graad) of 75 euro (hogere 
graad). Er zijn speciale kortingstarieven omwille van sociale redenen en bij meerdere kinderen. 
Alle info hierover vind je bij de tarieven 2017-2018. Deze jaarlijkse huurprijs is slechts een fractie 
van wat een instrument echt kost. Een nieuwe dwarsfluit kost al gauw 700 euro, een accordeon 
2.000 euro, een fagot zelfs 4.000 euro. Koester dus je huurinstrument als je kostbaarste bezit! ;-)

Enerzijds engageren wij ons om alle huurinstrumenten te laten nazien door een specialist 
zodat iedereen een instrument kan ontlenen dat technisch in orde is. Anderzijds verwachten 
wij een strikte naleving van het huurreglement en een goed onderhoud van het instrument. 

Bovendien moet de ontlener bij het inleveren van zijn huurinstrument steeds de kosten van 
een onderhoudsbeurt betalen!*

Voor de ontlening en teruggave van instrumenten kan je terecht bij Jules Deketele, 
studiemeester-opvoeder. Maak een afspraak via jules.deketele@academiewaregem.be. 
Voor onze Anzegemse afdelingen zijn de afdelingshoofden ter plaatse het aanspreekpunt. 
Hou er rekening mee dat het aantal huurinstrumenten waarover we beschikken niet 
onbeperkt is. Eerst vraagt, eerst huurt!

*Het instrument bezorgen we ter nazicht aan een hersteller. Hij stuurt de factuur voor 
onderhoudsbeurt naar de gewezen ontlener. De hersteller bezorgt ons vervolgens een 

attest waaruit blijkt dat het instrument in goede staat opnieuw uitgeleend kan worden. Als 
ontlener betaal je enkel kosten gelinkt aan onderhoud. Kosten die rechtstreeks verband 

houden met slijtage neemt de kunstacademie steeds op zich (cf. art.2 van het huurreglement).



CONTACTMOMENTEN MUZIEK
We organiseren voor een aantal vakken contactmomenten voor nieuwe leerlingen. 
Op dat moment kan lesuur en –dag met de leerkracht afgesproken worden. In de 
afdelingen kan men direct bij de leerkracht ter plaatse terecht.

Je kan alle leerkrachten ontmoeten of vragen stellen tijdens onze opendeurdag 
op zaterdag 24 juni 2017 van 09.00 tot 12.30 uur!

Gitaar
Contactmoment nieuwe leerlingen gitaar hoofdschool op woensdag 7 september om 
19.00 uur, in hoofdschool Waregem

Zang, Stemvorming en Koor
Leerkracht zang, stemvorming en koor Melanie De Bleeckere organiseert enkele 
contactmomenten op:
De opendeurdag
Maandag 26 juni van 16.15 tot 19.15 u in Waregem
Dinsdag 27 juni van 16.15 tot 19.15 u in Beveren-Leie
Vrijdag 30 juni van 13.00 tot 19.00 u in Waregem 

Pop & Jazz
Zang-piano-contrabas-elektrische (bas)gitaar-drums-saxofoon, in hoofdschool 
Waregem, op:
Woensdag 28 juni van 16.00 tot 20.00 u
Dinsdag 5 september van 17.00 tot 20.00 u
Woensdag 6 september van 16.00 tot 20.00 u

Piano
Tijdens de opendeurdag, in hoodschool Waregem  

Algemene Muzikale Vorming Volwassenen
Infosessies leerkracht Joost Prové op dinsdag 20 juni en 21 juni om 18.30 uur. 

Orgel
Woensdag 21 juni van 14.00 tot 16.00 u en vrijdag 30 juni van 16.00 tot 19.00 uur.
Afspraak aan het orgel in de Dekenale kerk. Leerkracht: Joost Prové

Algemene Muziektheorie (Muziekschriftuur)
Dinsdag 20 en 27 juni van 16.30 tot 18.30 uur en donderdag 22 en 29 juni 
om 17.00 en 19.00 uur.
Leerkracht Joost Prové geeft toelichting bij deze interessante discipline waar 
akkoordenleer en zelf muziek schrijven centraal staan. In hoofdschool Waregem.

Klassieke Zang & Lyrische Kunst
Tijdens de opendeurdag en op maandag 26 juni van 16.30 - 21.00 u

Harp
Donderdag 29 juni van 16.00 tot 17.00 uur, in hoofdschool Waregem.

Cello
Woensdag 28 juni en donderdag 29 juni van 17.00 tot 20.00 uur, in hoofdschool 
Waregem.

Fluit
Maandag 26 juni van 16.30 tot 18.30 uur & woensdag 28 juni van 17.30 tot 18.30 uur, 
in hoofdschool Waregem.
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CONTACTMOMENTEN WOORD

CONTACTMOMENTEN DANS

CONTACTMOMENTEN 
BEELD

Bij Woord zijn er twee belangrijke scharniermomenten voor de leerlingen. Bij de overgang 
naar M1 Drama en Voordracht en bij de overgang naar M3 Toneel (i.p.v. Drama in M1-
M2). Omdat in Waregem heel veel leerlingen die overgang moeten doen, organiseren we 
speciaal contactmomenten om die klasindeling te doen. 

Je kan alle leerkrachten ontmoeten of vragen stellen tijdens onze opendeurdag op 
zaterdag 24 juni 2017 van 09.00 tot 12.30 uur!

Contactmoment voor toekomstige leerlingen M1 Drama en Voordracht + M3 Toneel
Woensdag 21 juni van 17.30 tot 18.30 u en donderdag 22 juni van 18.00 tot 19.00 u
en woensdag 28 juni van 14.00 tot 15.00 uur.
Voor wie?  leerlingen Hoofdschool, Nieuwenhove, Sint-Eloois-Vijve (toneel), Wakken, 
Oeselgem

Je kan alle leerkrachten ontmoeten of vragen stellen tijdens onze opendeurdag op 
zaterdag 24 juni 2017 van 09.00 tot 12.30 uur!

Zaterdag 24 juni van 9.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag 27 juni van 16.00 tot 19.30 uur – voor L3/4/5 en M1/2/3 en H1/2.
Donderdag 29 juni van 16.30 tot 18.30 uur – voor L1/2/3.
Donderdag 29 juni van 16.30 tot 19.30 uur &
Vrijdag 30 juni van 15.00 tot 19.00 uur – voor L4/5/6 en M1/2/3 en H1/2/3 (klassiek).
Vrijdag 30 juni van 17.30 tot 20.30 uur – voor H1/2/3 (hedendaags).

Je kan alle leerkrachten ontmoeten of vragen stellen tijdens onze 
opendeurdag op zaterdag 24 juni 2017 van 09.00 tot 12.30 uur!

De contactmomenten voor Beeldende Kunsten vinden doorlopend plaats 
tijdens de expoweekends in hoofdschool en afdelingen. Op die momenten 
kan je ook inschrijven. 

WAREGEM (Kunstacademie/hoofdschool) - vernissage vrijdag 16 juni om 
19.30 u - verder open op zaterdag 17 juni & zondag 18 juni van 09.00 tot 
12.30 u & zaterdag 24 juni van 09.00 tot 12.30 u en van 14.00 tot 17.00 u.
- ophalen werken op donderdag 29 juni van 16.00 tot 19.00 u en vrijdag 30 
juni van 14.00 tot 17.00 u.

BEVEREN-LEIE (OC Klokhuis): finissage op zondag 28 mei om 11.00 u. 
Open samen met Weken van het Woord van 10 tot 28 mei. 

DESSELGEM (OC De Mote): vernissage zondag 18 juni om 10.00 u - verder 
open op zondag 18 juni van 14.00 tot 16.00 u en op woensdag 21 juni van 
14.00 tot 17.00 u. - ophalen werken op vrijdag 23 juni van 15.00 tot 18.00 u.

NIEUWENHOVE (OC): vernissage zaterdag 17 juni om 11.00 u - verder 
open op zondag 18 juni van 10.00 tot 12.00 u 
- ophalen werken: dinsdag 20 juni van 16.00 tot 19.00 u.

ANZEGEM (Kunstacademie): vernissage zaterdag 17 juni om 10.00 u - 
verder open op woensdag 21 juni van 13.30 tot 18.30 u en vrijdag 23 juni 
van 15.30 tot 18.30 u.
- ophalen werken woensdag 28 juni van 15.00 tot 18.30 u.

VICHTE (Kunstacademie): vernissage vrijdag 23 juni om 18.30 u - verder 
open op zaterdag 24 juni van 14.00 tot 16.00 u
- ophalen werken woensdag 29 juni van 16.00 tot 19.00 u.20



DATA, 
PRAKTISCHE INFOEN

UURROOSTERS HOOFDSCHOOL

21



Data & praktische INFORMATIE INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan zowel als nieuwe leerling of als bestaande leerling. Als nieuwe leerling kom je naar de kunstacademie om je inschrijving te regelen met één 
van onze medewerkers. Als bestaande leerling kan herinschrijven in twee stappen: (1) je spreekt de nieuwe lesuren individueel af met de leerkrachten, (2) je 
komt naar de kunstacademie om een inschrijvingsformulier in te vullen en de betaling te regelen.
Belangrijk: een uur afspreken met een leerkracht betekent niet dat je ingeschreven bent. Inschrijven kan alleen via de administratieve medewerkers van de 
kunstacademie en is pas definitief na betaling!!

Waarom liefst voor 7 juli inschrijven?
Eerst komt, eerst les volgt. Wie snel inschrijft, is zeker van zijn plaats. Door de grote vraag voor sommige studierichtingen krijg je als bestaande leerling niet 
automatisch voorrang. Omdat de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs erg ingewikkeld is, kunnen we geen plaatsen vrijhouden. Wie dus in september 
inschrijft, kan alleen (her)starten als er nog plaatsen vrij zijn!

Je kan begin september steeds enkele gratis proeflessen proberen vooraleer je definitief inschrijft. Dit enkel als er nog plaats beschikbaar is. 

Wie een instrument huurt moet zich in juni inschrijven. Wie 
stopt met instrument moet dit vanzelfsprekend vóór einde 
juni terug afgeven!

In de hoofdschool in Waregem kennen we twee grote inschrijvingsperiodes:

(her)Inschrijven kan tijdens de opendeurdag op zaterdag 24 juni (09.00 tot 12.30 uur) en tijdens de 

openingsuren van de eindexpo in de hoofdschool in Waregem. Daarnaast kan je ook inschrijven van woensdag 14 juni tot 
en met vrijdag 7 juli en van maandag 21 augustus tot en met zaterdag 9  september. 
In die periodes kan je inschrijven op: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Woensdag
Zaterdag     
                 

van 16.00 tot 19.00 u
van 13.30 tot 19.00 u
van 09.00 tot 12.00 u
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Er zijn geen inschrijvingen op maandag 28 en 
dinsdag 29 augustus wegens Waregems Koerse!

Je kan daarna nog tot eind september tijdens de openingsuren inschrijven in het onthaal of het secretariaat. 
Let wel: dit kan alleen als er nog plaatsen beschikbaar zijn!

*

*
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Waregem

MUZIEK
Theoretische vorming Lagere Graad
Algemene Muzikale vorming (AMV) jongeren

1e jaar klas A
             klas B

ma 16.30 - 17.30 u    en   do 16.30 - 18.00 u
wo 13.00 - 14.30 u            za 08.30 - 09.30 u

2e jaar klas A
             klas B

ma 16.30 - 17u30 u    en   do 16.30 - 18.00 u
wo 14.30 - 16u00 u           za 09.30 - 10.30 u

3e jaar klas A
             klas B

ma 17.30 - 18u30 u    en   do 18.00 - 19.30 u
wo 16.30 - 18u00 u            za 10.30 - 11.30 u

4e jaar klas A
             klas B

ma 17.30 - 18.30 u    en   do 18.00 - 19.30 u
wo 18.00 - 19.30 u            za 11.30 - 12.30 u

12-13-jarigen: L1 vr 17.15 - 20.00 u
                        L2 vr 17.30 - 20.15 u
            L3 za 13.30 - 16.15 u

Algemene Muzikale Vorming (AMV) volwassenen

1e jaar ma 18.45 - 21.30 u
2e jaar di 18.30 - 21.15 u
3e jaar di 18.30 - 21.15 u

EXPERIMENT!!!! 
Geïntegreerde lessen voor LG AMV en 
Piano samen.
L3 di 16.30 - 18.30 u + vrij 16.00 - 17.30 u  
L4 ma 16.30 - 18.30 u + do 16.30 - 18.00 u 
dit is voor leerlingen die echt piano willen 
blijven volgen! 

Theoretische Vorming Middelbare graad
Algemene Muziekcultuur (AMC)

1e jaar klas A wo 12.30 - 13.30 u klas B za 08.30 - 09.30 u
2e jaar klas A wo 13.30 - 14.30 u klas B za 09.30 - 10.30 u
3e jaar klas A wo 14.30 - 15.30 u klas B za 10.30 - 11.30 u

1e jaar en
2e jaar volw. 

di 19.30 - 20.30 u

3e jaar volw. di 20.30 - 21.30 u

AMC Pop&Jazz  
wo M1 17u00 - 18u00 (gemengd) 
      M2 18u00 - 19u00 (volwassenen) 
      M2 19u00 - 20u00 (jongeren) 
      M3 20u00 - 21u00 (gemengd)

Optie Algemene Muziektheorie 
(cursus muziekschriftuur) M1-M2-M3 (di, do)

Koor: alle graden vr 19.00 - 20.00 u

Theoretische Vorming Hogere Graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
1e-2e-3e jaar ma 19u00-20u00   
       
Muziektheorie (MT)
1e-2e-3e jaar (do) 

Muziekgeschiedenis (MUG) 
wo 19.30 - 21.30 u of  vr 19.30 - 21.30 u 
Dit zijn graadsklassen H1-H2-H3. 
Je kiest één tijdstip waarop je drie jaar les moet volgen 
om alle leerstof te zien.

Samenspel Middelbare Graad

blokfluit wo 18.00 - 19.00 u
dwarsfluit za 10.30 - 11.30 u

gitaar za (A) 08.30 - 09.30 u
     (B) 09.30 - 10.30 u 
     (C) 10.30 - 11.30 u
     (D) 11.30 - 12.30 u

strijkers za 08.30 - 09.30 u
accordeon af te spreken met de 

leerkracht
slagwerk wo 17.00 - 18.00 u

harp wo 14.00 - 15.00 u
hout/ koper/

slagwerk
vr 18.30 - 19.30 u

piano af te spreken met de 
leerkracht

Instrumentaal Ensemble Hogere 
Graad

accordeon af te spreken met 
de leerkracht

blokfluit wo 18.00 - 19.00 u
dwarsfluit  af te spreken met 

de leerkracht
gitaar za 10.30 - 11.30 u

     11.30 - 12.30 u
      13.00 - 14.00 u

hout/koper/
slagwerk

af te spreken met 
de leerkracht

sax za 11.30 - 12.30 u
slagwerk af te spreken met 

de leerkracht
strijkers af te spreken met 

de leerkracht       
harp wo 18.00 - 19.00 u

Samenspel en ensemble Jazz & Pop
(combo’s) op di 17.00 - 22.00 u of 
wo 16.00 - 22.00 u (1 uur te volgen)
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WOORD

Begeleidingspraktijk
piano ma 18.00 - 20.00 u    
           wo 18.30 - 19.30 u
           vr   16.00 - 21.00 u 
gitaar wo 16.45 - 17.45 u  
           za  10.30 - 12.30 u
accordeon wo 19.00 - 20.00 u

Individuele instrumentles
Kijk ook naar de verschillende contactmomenten!

accordeon ma / di / wo 
blokfluit di

cello wo / do / za
contrabas wo / do / za
dwarsfluit ma / wo / vr / za

fagot ma
gitaar ma / wo / vr / za
harp wo / do
hobo wo

klarinet di / wo / za
koper di / wo / vr / za
orgel wo / vr
piano ma / di / wo / do / vr / za

(alt)saxofoon di / wo / vr / za
slagwerk wo / do / vr / za

viool ma / wo / za
zang ma / di / wo / vr

klassieke zang ma
lyrische kunst ma

Lagere Graad
Taalateliers (AVV)

1e jaar klas A vr 15.30 - 16.30 u
2e jaar klas A vr 15.30 - 16.30 u
3e jaar klas A   vr 15.30 - 16.30 u
4e jaar klas A vr 15.30 - 16.30 u

- Nieuwe Woord-leerlingen tussen 10 en 12 jaar
   starten steeds in een L3-klas.
- Nieuwe Woord-leerlingen tussen 12 en 14 jaar    
   kunnen starten in de middelbare graad na een
   toelatingsperiode.

Belangrijk:
Het maximum aantal leerlingen per klas is beperkt. 
Eens de klas volzet is, ben je verplicht een keuze 
te maken uit de resterende klassen! Klassen met te 
weinig leerlingen worden niet ingericht!

Hogere Graad
1e en 2e en 3e jaar 
Repertoirestudie H1-H2-H3
Voordracht en/of Toneel en/of Welsprekendheid

Repertoirestudie: klas A: wo 18.15 - 19.15 u
                               klas B: wo 19.15 - 20.15 u
                               klas C: do 18.15 - 19.15 u
                               klas D: vr  17.30 - 18.30 u
                               klas E: vr  18.30 - 19.30 u
                               klas F: vr  19.30 - 20.30 u
                               klas G: za 08.30 - 09.30 u

Voordracht/Toneel af te spreken met de leerkrachten
Welsprekendheid af te spreken met de leerkracht

Middelbare Graad
1e jaar Dramatische Expressie + Voordracht
Drama klas A: wo 14.15 - 15.15 u
            klas B: za  10.30 - 11.30 u
Voordracht af te spreken met de leerkracht

2e jaar Dramatische Expressie en Voordracht
Drama klas A: wo 15.15 - 16.15 u
            klas B: vr  17.30 - 18.30 u
Voordracht af te spreken met de leerkracht

3e jaar Voordracht en Toneel
Voordracht + Toneel af te spreken met de leerkracht

Individuele instrumentles jazz & pop

saxofoon ma /di / wo / za
piano di / wo

elektrische gitaar di / wo
drums di / do

basgitaar di
contrabas di

zang di / wo / vr
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DANS
Kinderdans en Dansinitiatie
Voor kleuters van de 2e kleuterklas tot kinderen van het tweede leerjaar, telkens 1 uur

kinderdans klas 1 °2013 (A) wo 13.30 u (B) za 14.00 u
kinderdans klas 2 °2012 (A) wo 14.30 u (B) za 13.00 u (C) za 15.00 u
dansinitiatie L1 °2011 (A) di 16.30 u (B) wo 13.30 u (C) za 09.00 u
dansinitiatie L2 °2010 (A) wo 14.30 u (B) do 16.30 u (C) za 11.00 u

Belangrijk: 
Het maximum aantal leerlingen per klas is beperkt. Eens de klas volzet is, 
ben je verplicht een keuze te maken uit de resterende klassen! Klassen met 
te weinig leerlingen worden niet ingericht!

Hogere Graad     
Klassiek Dans + Artistieke Training
H1 + H2 + H3 wo 18.30 - 19.30 u 
           vrij 18.30 - 19.30 u
 
Hedendaagse Dans + Artistieke Training
H1 ma 20.00 - 21.00 u + za 10.30 - 11.30 u
H2 + H3 vr 19.30 -  21.30 u

Middelbare Graad
Klassieke Dans + Artistieke Training
M1 wo 18.30 - 19.30 u + do 19.30 - 20.30 u
M2 + M3 wo 16.30 - 17.30 u + vr 19.30 - 20.30 u

Hedendaagse Dans + Artistieke Training
M1 ma 17.00 - 18.00 u + wo 17.30 - 18.30 u
M2 ma 19.00 - 20.00 u + wo 18.30 - 19.30 u
M3 ma 18.00 - 19.00 u + za 11.30 - 12.30 u

M2 + M3 Mix Klassiek + Hedendaags ma 19.30 - 20.30 u + vr 18.30 - 19.30 u
Compagniedans (optie vrij bij te volgen bij Klassieke of Hedendaagse Dans) vr 17.30 - 18.30 u

Woord volwassenen
Bestaat uit: 1 uur verbale vorming + 1 uur Voordracht / Toneel / Welsprekendheid

Verbale Vorming: di 19.00 - 20.00 u

Voordracht / Toneel / Welsprekendheid: 
Uren af te spreken met de leerkrachten

Er is een speciale klas voor jongvolwassenen (15 tot 20 jaar)

Verbale vorming: di 18.00 - 19.00 u
                                        +
Toneel: 19.30 - 20.30 u / Voordracht, Welsprekendheid: 20.00 - 21.00 u 

Lagere Graad
Algemene Artistieke Bewegingsleer (AABL) + Artistieke Training (AT)

L3 (A)
     (B)
     (C)

di 17.30 - 18.30 u    en   wo 15.30 - 16.30 u
di 18.30 - 19.30 u           za 10.00 - 11.00 u
wo 17.30 - 18.30 u         vr 17.30 - 18.30 u

(8-jarigen)

L4 (A)
     (B)

ma 17.30 - 18.30 u  en   do 17.30 - 18.30 u
di  16.30 - 17.30 u          za 08.30 - 09.30 u

(9-jarigen)

L5 (A)
     (B)

ma 16.30 - 17.30 u  en   do 16.30 - 17.30 u
di   17.30 - 18.30 u         wo 15.30 - 16.30 u

(10-jarigen)

L6 (A) focus Hedendaagse Dans
     (B) focus Klassieke Dans

ma 18.30 - 19.30 u  en   do 18.30 - 19.30 u
di   18.30 - 19.30 u          vr  16.30 - 17.30 u

(11-jarigen)

L3 + L4(12+)
(instap)

wo 19.30 - 20.30 u  en   za 14.00 - 15.00 u
Compagniedans 
(optie vrij te volgen bij Klassieke of Hedendaagse dans) za 13.00 - 14.00 u
Volwassenen wo 19.30 - 21.30 u
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- Keuze uit één van de vermelde lesgroepen, altijd volgens leeftijd:
- Digitale Vormgeving in de groepen 5e en 6e leerjaar
 
DV = Digitale Vormgeving 
ABV = Algemene Beeldende Vorming

Wie digitaal tekenen wil volgen, moet ook ABV volgen!!
Wie digitaal tekenen wil volgen, moet steeds inschrijven via de hoofdschool!!

Middelbare Graad

16 1e t/m 6e middelbaar wo 17.00 - 20.30 u
17 1e t/m 6e middelbaar vr  17.00 - 20.30 u
18 1e t/m 3e middelbaar za 13.30 - 17.00 u
19 4e t/m 6e middelbaar za 09.00 - 12.30 u

BEELD

- Wanneer je kiest voor bijkomende Digitale Vormgeving, dan moet je dit zeker 
vermelden bij je inschrijving. 

Wie digitaal tekenen wil volgen, moet steeds inschrijven via de hoofdschool!!

- Bij de start in september gebeurt er nog een opdeling in leeftijdsgroepen.
- Het overzicht van de toegewezen leerkrachten is ter beschikking op het secretariaat 
van de kunstacademie.

1A
1B

1e en 2e leerjaar
1e en 2e leerjaar

wo 13.20 - 15.00 u
wo 15.10 - 16.50 u

2 1e en 2e leerjaar vr 15.20 - 17.00 u
2 1e en 2e leerjaar vr 15.20 - 17.00 u

3A
3B

1e en 2e leerjaar
1e en 2e leerjaar

za 08.30 - 10.10 u
za 10.20 - 12.00 u

4 1e, 2e en 3e leerjaar wo 13.20 - 15.00 u
5A
5B

2e en 3e leerjaar
2e en 3e leerjaar

za 08.30 - 10.10 u
za 10.20 - 12.00 u

6 3e en 4e leerjaar wo 15.10 - 16.50 u 
7 3e en 4e leerjaar vr 15.20 - 17.00 u
8 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar di 16.20 - 18.00 u
9 4e, 5e en 6e leerjaar wo 13.20 - 15.00 u 

10A
10B

4e en 5e leerjaar
4e en 5e leerjaar

za 08.30 - 10.10 u
za 10.20 - 12.00 u

11A
11B

5e en 6e leerjaar (DV)
5e en 6e leerjaar

wo 13.20 - 15.00 u
wo 15.10 - 16.50 u

12 5e en 6e leerjaar (DV) wo 15.10 - 16.50 u
13 5e en 6e leerjaar (DV) vr 15.20 - 17.00 u
14 5e en 6e leerjaar vr 17.00 - 18.40 u

15A
15B

5e en 6e leerjaar
4e, 5e en 6e leerjaar (DV)

za 13.30 - 15.10 u
za 15.20 - 17.00 u

Lagere Graad



Laat je kind proeven van de verschillende mogelijkheden van het 

Deeltijds Kunstonderwijs vanuit een thema, verhaal of eigen ervaring. 

Je combineert spontaan verschillende expressievormen en ontdekt dat 

de vier domeinen elkaar aanvullen, versterken en inspireren. Trouwens 

ook de grote sterkte van onze geïntegreerde kunstacademie. 

SLINGERATELIER

Wanneer?
Elke vrijdagnamiddag van 15.30 tot 17.30 uur in Waregem. 

Twee groepen (max. 20 leerlingen per groep!) kunnen dan kijken, 

zingen, dansen, fantaseren, toneel spelen, tekenen, boetseren, 

experimenteren, bewegen, rijmen, musiceren, schilderen, 

uitvinden, luisteren en nog veel meer! 

Door wie?Vier ervaren vakleerkrachten begeleiden telkens de 

groepen, in afwisselende duo’s. Ze willen de kinderen graag 

grenzeloos nieuwsgierig maken naar artistieke belevingen en hun 

eigen voorkeuren helpen ontdekken.

Twijfel je nog? Laat je kind dan op vrijdag 2 september 

even proberen tijdens de proefles. We raden het absoluut aan. 

Let wel: snel inschrijven is de boodschap, want het aantal plaatsen 

is beperkt. Hopelijk tot binnenkort in onze kunstacademie!

Hogere Graad

Je kiest hier één van de drie ateliers (je kan maar één atelier per schooljaar volgen, een tweede 
kan alleen mits goedkeuring directeur). Vervolgens maak je je keuze voor de 2 verplicht te 
volgen lesblokken per week binnen dit atelier. Omdat we weten dat je agenda als volwassene 
vaak erg vol staat, springen we soepel om met de te volgen lesblokken per week. Dit na afspraak 
met de betrokken leerkracht. Wel moet je verplicht minstens 2/3 van alle lessen gevolgd hebben 
in zowel het eerste als het tweede semester om je plaats in het atelier te behouden.
Je kan in september steeds enkele proeflessen bijwonen, indien je dat wenst. Let wel: 
ingeschreven leerlingen krijgen altijd voorrang in het atelier. Er dus tijdig bij zijn is de boodschap!

Je kan als volwassene bij je gekozen optie ook steeds extra  tekenlessen (3u) volgen. Je kan 
dat enkel volgen als je ook naar de lessen van ofwel Glaskunst, Schilderkunst, of Mixed Media.

Mixed Media
Dinsdag: 14.00 - 17.30 u / Donderdag: 13.30 - 17.00 u
Mixed Media = een multi-interpreteerbaar labo van gemengde technieken.
Je kan hier opteren voor focus 2D (nadruk op o.a. tekenen), focus 3D (nadruk op o.a. 
monumentale/experimentele: conceptueel, assemblage, installatie).
Alle leerkrachten geven een mix van deze 2D- en 3D-technieken. 

Glaskunst
Woensdag: 17.40 - 21.10 u / Donderdag: 17.40 - 21.10 u / Zaterdag: 8.30 - 12.00 u
(2 lesblokken te kiezen)

Schilderkunst
Woensdag: 18.00 - 21.30 u / Zaterdag: 8.30 - 12.00 u

Extra optie tekenlessen (altijd in combinatie met Mixed Media, Glaskunst of Schilderkunst!)
Maandag: 18.30 - 21.00 u

Proeven van Muziek-Woord-Dans-Beeld (7-jarigen)
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ZONDER VOORKENNIS
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PRAKTISCHE INFO
AFDELINGEN



AFDELING BEVEREN-LEIE

(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)
Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek, Woord en Beeld
Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Koning Albertstraat 41, 8791 Beveren-Leie
T 056/72.33.24  

 beveren.leie@academiewaregem.be
Afdelingshoofd: Katelijn Peirs

Aanwezigheid afdelingshoofd:
Maandag: 15.30 - 21.00 u
Dinsdag: 16.00 - 16.45 u 

 19.00 - 19.15 u
Woensdag: 12.00 - 21.00 u

Vrijdag: 14.30 - 20.30 u
Zaterdag: 09.00 - 11.30 u

     29

Muziek
Lagere & Middelbare Graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren

1e jaar wo 13.30 - 15.00 u   en    vr  15.15 - 16.15 u
2e jaar ma 16.15 - 17.15 u   en   wo 15.30 - 17.00 u
3e jaar ma 17.15 - 18.15 u   en   wo 17.00 - 18.30 u
4e jaar ma 18.15 - 19.15 u   en   vr   16.30 - 18.00 u

Algemene Muziekcultuur (AMC)

1e + 2e jaar ma 17.30 - 18.30 u
3e jaar ma 18.30 - 19.30 u

Individuele instrumentles
fluit (wo), gitaar (wo, vr), klarinet (wo), piano ( wo, do), 
saxofoon (wo), viool (wo), zang (di), hobo (ma), fagot (ma)

Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e jaar ma 16.15 - 17.15 u
2e jaar vr 15.15 - 16.15 u
3e jaar vr 16.15 - 17.15 u
4e jaar vr 15.15 - 16.15 u

Middelbare Graad
drama (M1 – vr 17u00 / M2 – wo 16u00)
voordracht (ma, di, wo, vrij, za) / toneel (wo, za)

Hogere Graad
Voordracht (ma, di, wo, vrij, za), toneel (za), 
repertoirestudie: H1: wo 18.00 u / H2+H3: wo 13.30 u 

Beeld
Lagere Graad
Algemene Beeldende Vorming (ABV)
28 leerlingen van het 3e t/m 6e leerjaar wo 13.30 - 15.10 u
29 leerlingen van het 1e t/m 4e leerjaar wo 15.20 - 17.00 u 

INSCHRIJVINGEN
Start vanaf zaterdag 17 juni. Op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag/zaterdag 
tijdens aanwezigheid afdelingshoofd.
In juli van 3 tot 7 juli, telkens van 09.30 tot 12.30 u
In augustus op zaterdag 26 (10.00 tot 12.00 u), maandag 28 (16.00 tot 19.00 u) 
en woensdag 30 (15.00 tot 19.00 u).
In september op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag/zaterdag tijdens 
aanwezigheid afdelingshoofd.



AFDELING DESSELGEM

(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)
Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek, Woord en Beeld
Stedelijke Basisschool Desselgem

Pompoenstraat 44, 8792 Desselgem
T 056/71.87.48 

desselgem@academiewaregem.be 
Afdelingshoofd: Marie-Rose Van Steertegem

Aanwezigheid afdelingshoofd: 
Maandag: 16.00 - 19.00 u
Dinsdag: 16.00 - 20.45 u

Woensdag: 12.45 - 20.00 u
Zaterdag: 8.45 - 13.00 u + 14.00 - 14.45 u
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Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e jaar wo 14.15 - 15.15 u
2e jaar wo 13.15 - 14.15 u
3e jaar wo 15.15 - 16.15 u
4e jaar wo 16.15 - 17.15 u

Middelbare Graad
drama (M1/M2: wo 17.15 - 18.15 u) 
voordracht (ma, di, wo)
toneel (wo)

Hogere Graad
voordracht (ma, di, wo), toneel (wo), 
repertoirestudie (in Beveren-Leie of hoofdschool) 

Beeld
Lagere Graad
Algemene Beeldende Vorming (ABV)
25 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar wo 13.00 - 14.40 u
26 leerlingen van het 1e en 2e leerjaar wo 14.40 - 16.20 u
27 leerlingen van het 3e en 4e leerjaar wo 16.30 - 18.10 u

Muziek
Lagere & Middelbare graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren
1e jaar wo 13.15 - 14.15 u  en   za 13.00 - 14.30 u
2e jaar wo 14.15 - 15.45 u   en   za 11.00 - 12.00 u
3e jaar wo 16.15 - 17.45 u   en   za 10.00 - 11.00 u
4e jaar wo 17.45 - 19.15 u   en   za 09.00 - 10.00 u

Algemene Muziekcultuur (AMC)
1e + 2e jaar wo 13.15 - 14.15 u
3e jaar wo 14.15 - 15.15 u

Samenspel Middelbare Graad
hout/koper/slagwerk (za 10.15 - 11.15 u), piano (ma + wo)  

Instrumentaal Ensemble Hogere Graad
hout/koper (ma 20.00 – 21.00 u)

Individuele instrumentles
 fluit (wo),  gitaar (di), klarinet (di), koper (di, wo) piano (ma, wo), 
saxofoon (ma), slagwerk (wo), viool (wo) INSCHRIJVINGEN

Zaterdag 17/06 van 09.00 tot 12.00 uur.
Maandag 19/06 & 26/06 van 16.30 tot 18.00 uur.
Dinsdag 20/06 & 27/06 van 16.30 tot 19.30 uur.
Woensdag 21/06 van 14.00 tot 16.00 uur. 
Woensdag 28/06 van 14.00 tot 19.30 uur.
Maandag 03/07 van 14.00 tot 19.00 uur.
Dinsdag 04/07 van 14.00 tot 19.00 uur.
Woensdag 05/07 van 14.00 tot 19.00 uur.
Maandag 21/08 van 14.00 tot 19.00 uur.
Dinsdag 22/08 van 14.00 tot 19.00 uur.
Woensdag 23/08 van 14.00 tot 19.00 uur.
Zaterdag 02/09 & 09/09 van 09.00 tot 12.00 uur.
Maandag 04/09 & 11/09 van 16.30 tot 18.00 uur.
Dinsdag 05/09 & 12/09 van 16.30 tot 19.30 uur.
Woensdag 06/09 & 13/09 van 14.00 tot 19.30 uur.



AFDELING NIEUWENHOVE

(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)
Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek, Woord 
Vrije Basisschool Nieuwenhove

R. Vanmeerhaeghestraat 61, 8790 Nieuwenhove
Lessen Beeld

O.C. Nieuwenhove
Kerkhofstraat 30, 8790 Waregem

T 056/60.27.48 
 nieuwenhove@academiewaregem.be 

Afdelingshoofd: Mieke Landsheere

Aanwezigheid afdelingshoofd: 
Maandag: 15.50 - 19.20 u
Dinsdag: 15.50 - 19.20 u

Woensdag: 14.00 - 15u45 u
Donderdag 15.50 - 20.20 u
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Muziek
Lagere & Middelbare graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren

1e jaar di   16.15 - 17.45 u  en   do 16.15 - 17.15 u
2e jaar ma 16.15 - 17.45 u   en   do 17.15 - 18.15 u
3e jaar ma 17.45 - 19.15 u   en   do 18.15 - 19.15 u
4e jaar di   17.45 - 19.15 u   en   do 19.15 - 20.15 u

Individuele instrumentles
gitaar (wo), piano (wo), fluit (wo ) 

Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e jaar ma 16.15 - 17.15 u
2e jaar di   16.15 - 17.15 u
3e + 4e jaar di   17.15 - 18.15 u

Beeld
Lagere Graad
Algemene Beeldende Vorming (ABV)
30 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar za 08.30 - 10.10 u
31 leerlingen van het 1e en 2e leerjaar za 10.20 - 12.00 u
32 leerlingen van het 3e en 4e leerjaar za 13.00 - 14.40 u

INSCHRIJVINGEN 
Maandag 19 juni; dinsdag 20 juni; donderdag 22 juni, telkens van 16.00 tot 19.00 uur.
Maandag 26 juni; dinsdag 27 juni; donderdag 29 juni, telkens van 16.00 tot 18.30 uur.
Tussen 1 september en 9 september: elke maandag, dinsdag, donderdag van 16.00 tot 19.00 uur.
Er zijn ook inschrijvingen op de openklasdag in augustus.



AFDELING SINT-ELOOIS-VIJVE

(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)
Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek en Woord
Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve

Koekoekstraat 26, 8793 Sint-Eloois-Vijve
T 0492/59.50.11 

st.eloois.vijve@academiewaregem.be
Afdelingshoofd: Evelyne De Leersnyder

Aanwezigheid afdelingshoofd: 
Maandag : 15.45 - 19.30 u
Dinsdag: 15.45 - 18u30 u

Woensdag: 12.45 - 18u30 u
Donderdag: 15.45 - 18u30 u
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Muziek
Lagere & Middelbare graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren
1e jaar ma 16.15 - 17.15 u   en   wo 13.15 - 14.45 u
2e jaar ma 17.15 - 18.15 u   en   wo 14.45 - 16.15 u
3e jaar ma 18.15 - 19.15 u   en   wo 16.30 - 18.00 u
4e jaar ma 19.15 - 20.15 u   en   wo 18.00 - 19.30 u

Algemene Muziekcultuur (AMC)
1e en 2e jaar wo 16.00 - 17.00 u
3e jaar wo 17.00 - 18.00 u

Samenspel Middelbare Graad
hout/koper/slagwerk (Waregem, Desselgen of Wakken) 
piano (do)  

Instrumentaal Ensemble Hogere Graad
zie Hoofdschool

Individuele instrumentles
gitaar (wo), klarinet (wo, za), koper (ma), piano (do), 
saxofoon (wo, do), slagwerk (wo)

Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e jaar do 16.15 - 17.15 u
2e jaar di  16.15 - 17.15 u
3e jaar do 17.15 - 18.15 u
4e jaar di  17.15 - 18.15 u

Middelbare Graad
Drama (wo 18.30 u)
Voordracht: ma, di, wo, do – af te spreken met leerkracht
Toneel: af te spreken met de leerkracht

Hogere Graad
Voordracht (ma, di, wo),  
repertoirestudie en toneel (hoofdschool) 

INSCHRIJVINGEN
Van maandag 19 juni tot en met donderdag 29 juni telkens op
Maandag van 16.00 tot 19.00 uur
Dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur
Woensdag van 13.30 tot 18.30 uur
Donderdag van 16.00 tot 18.00 uur
Op maandag 3 juli en dinsdag 4 juli telkens van 9.00 tot 12.00 uur.
Eind augustus ook tijdens de terugkeerdagen van de basisscholen.
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AFDELING ANZEGEM

(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)
Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek, Woord en Beeld
G.C. Ansold

Landergemstraat 2B, 8570 Anzegem
T 0476/86.77.07 

 anzegem@academiewaregem.be 
Afdelingshoofd: Els Perdu

Aanwezigheid afdelingshoofd: 
Woensdag: 11.00 - 19.45 u
Donderdag: 16.00 - 18.00 u

Vrijdag: 14.00 - 19.45 u
Zaterdag: 09.30 - 12.00 u

Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e jaar vr 16.30 - 17.30 u
2e jaar vr 15.30 - 16.30 u
3e jaar vr 18.30 - 19.30 u
4e jaar vr  17.30 - 18.30 u

Middelbare Graad en Hogere Graad
Drama, voordracht en toneel: af te spreken met de leerkracht
Repertoirestudie (vanaf hogere graad / in Ingooigem, Vichte of 
hoofdschool)

Beeld      
Lagere Graad
Algemene Beeldende Vorming (ABV)
37 leerlingen van het 1e t/m 4e leerjaar wo 13.00 - 14.40 u
38 leerlingen van het 3e t/m 6e leerjaar wo 14.50 - 16.30 u
39 leerlingen van het 3e t/m 6e leerjaar vr  15.30 - 17.10 u
40 leerlingen van het 1e t/m 6e leerjaar vr  17.10 - 18.50 u
41 leerlingen van het 1e t/m 3e leerjaar za  08.30 - 10.10 u
42 leerlingen van het 4e t/m 6e leerjaar za 10.20 - 12.00 u 

Muziek
Lagere & Middelbare graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren
1e jaar wo 13.00 - 14.30 u  en   vr 15.30 - 16.30 u
2e jaar wo 14.45 - 16.15 u  en   vr 16.30 - 17.30 u
3e jaar wo 16.30 - 18.00 u  en   vr 17.30 - 18.30 u
4e jaar wo 18.00 - 19.30 u en    vr 18.30 - 19.30 u

Algemene Muziekcultuur (AMC)
1e + 2e jaar di 18.00 - 19.00 u
3e jaar di 19.00 - 20.00 u

Samenspel Middelbare Graad
gitaar (do 18.00 - 19.00 u)
hout/koper/slagwerk (af te spreken met de leerkracht)
piano (wo 18.00 - 19.00 u)

Instrumentaal Ensemble Hogere Graad
hout/koper (af te spreken met de leerkracht )
  
Individuele instrumentles
fluit (wo), gitaar (do), klarinet (do, vr), koper (wo), 
piano (wo, vr), saxofoon (ma, za), slagwerk (za), 
viool (wo), cello (wo) 

INSCHRIJVINGEN
Woensdag 21 juni van 12.30 tot 18.00 uur.
Vrijdag 23 juni van 14.30 tot 18.00 uur.
Woensdag 28 juni van 12.30 tot 18.00 uur.
Vrijdag 30 juni van 14.30 tot 18.00 uur.
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AFDELING INGOOIGEM

(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)
Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek en Woord
Gemeenteschool Ingooigem

P.Verrieststraat 12, 8570 Ingooigem
T 0471/01.30.07 

ingooigem@academiewaregem.be
Afdelingshoofd: Cies Vanmechelen

Aanwezigheid afdelingshoofd: 
Maandag: 16.30 - 19.30 u

Woensdag: 13.00 - 19.30 u
Vrijdag: 16.00 - 19.30 u

Muziek
Lagere & Middelbare graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren
1e jaar wo 13.00 - 14.30 u   en   vr 15.30 - 16.30 u
2e jaar wo 14.30 - 16.00 u   en   vr 16.30 - 17.30 u
3e jaar wo 16.30 - 18.00 u   en   vr 17.30 - 18.30 u
4e jaar wo 18.00 - 19.30 u   en   vr 18.30 - 19.30 u

Algemene Muziekcultuur (AMC)
1e en 2e jaar wo 15.45 - 16.45 u
3e jaar wo 16.45 - 17.45 u

Samenspel Middelbare Graad
hout/koper/slagwerk (ma 19.15 - 20.15 u) - piano (wo)  

Individuele instrumentles
fluit (wo), gitaar (vr), klarinet (ma), koper (do), piano (ma),
saxofoon (ma) 

Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e jaar vr 16.30 - 17.30 u
2e jaar vr 15.30 - 16.30 u
3e jaar vr 18.30 - 19.30 u
4e jaar vr 17.30 - 18.30 u

Middelbare Graad
Drama -   Voordracht: af te spreken met leerkracht

Hogere Graad
Voordracht -Toneel - Repertoirestudie: af te spreken met de leerkracht

INSCHRIJVINGEN
Woensdag 28 juni van 14.00 tot 19.00 uur
Vrijdag 30 juni van 16.00 tot 18.00 uur.
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Muziek
Lagere & Middelbare graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren
1e jaar ma 16.15 - 17.45 u   en    do 16.15 - 17.15 u
2e jaar ma 17.45 - 19.15 u   en    do 17.15 - 18.15 u
3e jaar di   16.15 - 17.45 u   en    do 18.15 - 19.15 u
4e jaar di   17.45 - 19.15 u   en    do 19.15 - 20.15 u

Algemene Muziekcultuur (AMC)
1e en 2e jaar wo 18.15 - 19.15 u
3e jaar wo 19.15 - 20.15 u

Samenspel Middelbare Graad
hout/koper/slagwerk (vr 18.45 - 19.45 u)
piano (vr 18.00 - 19.00 u), 
gitaar (ma 18.15 - 19.15 u)

Instrumentaal Ensemble Hogere Graad
zie Hoofdschool
  
Individuele instrumentles
fluit (wo), gitaar (ma/di) klarinet (wo), koper (do), 
 piano (ma), saxofoon (di), slagwerk (wo) 

Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e jaar wo 13.30 - 14.30 u
2e jaar wo 14.30 - 15.30 u
3e jaar wo 15.30 - 16.30 u
4e jaar wo 16.30 - 17.30 u

Middelbare Graad
Drama: af te spreken met de leerkracht
Voordracht: ma, di, wo, za 
Toneel: af te spreken met de leerkracht

Hogere Graad
Voordracht: af te spreken met de leerkracht
Repertoirestudie: wo 18.45 u of za 11.30 u

Beeld
Lagere Graad
Algemene Beeldende Vorming (ABV)
33 leerlingen van het 4e t/m 6e leerjaar wo 13.40 - 15.20 u
34 leerlingen van het 1e t/m 3e leerjaar wo 15.30 - 17.10 u
35 leerlingen van het 1e t/m 3e leerjaar vr 15.20 - 17.00 u
36 leerlingen van het 1e t/m 6e leerjaar vr 17.00 - 18.40 u

afdeling VICHTE
(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)

Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek, Woord en Beeld
Gemeentelijke Basisschool De Beukennoot

Beukenhofstraat 38, 8570 Vichte
T 0476/29.28.89 

  vichte@academiewaregem.be 
Afdelingshoofd: Johan Deslée

Toezicht maandag/dinsdag: Els Perdu

Aanwezigheid afdelingshoofd(en): 
Maandag: 16.00 - 19.30 u
Dinsdag: 16.00 - 19.30 u

Woensdag: 13.30 - 20.30 u
Donderdag: 16.00 - 20.00 u

Zaterdag: 10.00 - 12.00 u

INSCHRIJVINGEN
Woensdag 21 juni van 13.30 tot 18.30 uur.
Maandag 26 juni van 16.30 tot 18.30 uur.
Dinsdag 27 juni van 16.30 tot 18.30 uur.
Woensdag 28 juni van 13.30 tot 18.30 uur.



Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek
O.C. Leieheem
Kerkplein, 8720 Oeselgem
Lessen Woord
Vrije Basisschool Mikado
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem

Er is geen afdelingshoofd in Oeselgem. 
Contacteer de hoofdschool voor alle info via 056/60.09.18.

Je vindt vooraan dit magazine alle inschrijvingsinfo (tarieven, data, enz.).

Lessen Muziek en Woord
Gemeentelijke Basisschool De Wegwijzer
Markegemstraat 49, 8570 Wakken
T 056/60.37.41 
 wakken@academiewaregem.be
Afdelingshoofd: Hilde Osseel

Aanwezigheid afdelingshoofd: 
Woensdag: 13.00 - 17.00 u
Vrijdag: 15.00 - 18.00 u
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AFDELING WAKKEN
(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)

AFDELING OESELGEM
(Belangrijk: alle uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen!)

Muziek
Lagere & Middelbare graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren
1e jaar wo 13.00 - 14.30 u   en   vr 15.30 - 16.30 u
2e jaar wo 14.30 - 16.00 u   en   vr 16.30 - 17.30 u
3e jaar wo 16.00 - 17.30 u  en    vr 17.30 - 18.30 u
4e jaar wo 17.30 - 19.00 u   en   vr 18.30 - 19.30 u

Samenspel Middelbare Graad
hout/koper/slagwerk (vr 18.30 - 19.30 u)
  
Individuele instrumentles
fluit (di), gitaar (ma), klarinet (do), koper (ma, vr), piano (wo)

Muziek
Lagere & Middelbare graad
Algemene Muzikale Vorming (AMV) jongeren
1e jaar di 16.15 - 17.45 u   en   za 08.30 - 09.30 u
2e jaar di 17.45 - 19.15 u   en   za 09.30 - 10.30 u
3e jaar di 19.15 - 20.15 u   en   za 10.30 - 12.00 u

  
Individuele instrumentles
fluit (ma), gitaar (za)

Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e jaar vr 16.30 - 17.30 u
2e jaar vr 15.30 - 16.30 u
3e jaar vr 18.30 - 19.30 u
4e jaar vr 17.30 - 18.30 u

Woord
Lagere graad
Taalateliers (AVV)
1e + 2e jaar do 16.05 - 17.05 u
3e jaar do 17.05 - 18.05 u
4e jaar do 18.05 - 19.05 uINSCHRIJVINGEN

Vanaf woensdag 14 juni tijdens de aanwezigheid 
van het afdelingshoofd.
Woensdag 5 juli van 17.00 tot 19.00 uur,
Vrijdag 25 augustus van 17.00 tot 19.00 uur.
Woensdag 30 augustus van 17.00 tot 19.00 uur.

INSCHRIJVINGEN
Donderdag 22 juni van 16.00 tot 19.00 uur.



     37

 ANNO 2016-2017

 http://bit.ly/SKAWfacebook         http://bit.ly/SKAWtwitter  http://bit.ly/SKAWinsta http://bit.ly/SKAWYouTube

MEER 
FOTO’S 

&
FILMPJES

OP:



38

Inschrijvingen 
proclamatie                           
Herfstvakantie                        
Wapenstilstand                     
Pedagogische studiedag                         
Kerstvakantie                                       
Krokusvakantie                       
Paasvakantie                          
Feest van de arbeid                
Hemelvaart                             
Pinkstermaandag                   
Opendeurdag                           
Eindexpo’s BK                           
Zomervakantie                       

Het Deeltijds Kunstonderwijs waartoe wij behoren volgt de schoolvakanties, met dit verschil dat er bij ons altijd nog les is op de zaterdag van de vakantie die start.

KALENDER

tot zaterdag 9 september 2017
september 2017
maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2017
zaterdag 11 november 2017
woensdag 13 december 2017
maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2018
maandag 2 april tot en met  zondag 15 april 2018
dinsdag 1 mei 2018 (wel les op maandag!)
donderdag 10 tot en met zondag 13 mei 2018
maandag 21 mei 2018
zaterdag 23 juni 2018
eind juni 2018
1 juli tot en met 31 augustus 2018

ALLE ACTIVITEITEN EN BELANGRIJKE DATA 
VIND JE OOK STEEDS OP ONZE WEBSITE.





VOLG ONS OP

ACADEMIEWAREGEM.BE


