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28 juni 2022  

(Her)inschrijvingen  voor het schooljaar 2022-23 
 
INSCHRIJVEN 
Vanaf woensdag 1 juni kan je inschrijven voor het nieuwe schooljaar. Je kan online inschrijven of tijdens de openingsuren van 
het secretariaat. Leerlingen die herinschrijven hebben voorrang op nieuwe leerlingen, die voorrang geldt tot 15 juli 2022. 
 
ONLINE INSCHRIJVEN 
Online inschrijven kan NIET voor leerlingen met korting op basis van een attest, leerlingen met vrijstellingen, leerlingen 
instrumentinitiatie of medespelers groepsmusiceren of in het koor. 
weblink naar online inschrijven. 
 
INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT 
Meebrengen: identiteitskaart, inschrijvingsgeld (cash) of bankkaart, attesten van andere academies of attesten voor verminderd 
tarief (indien van toepassing) of je A kaart als je een VT statuut hebt. Onmiddellijke betaling bij de inschrijving is vereist 
(voorkeur bancontact). Voor informatie en voorwaarden tot een gespreide betaling van het inschrijvingsgeld, kan u terecht bij 
de directeur (luc.vertommen@so.antwerpen.be) 
 
Openingsuren secretariaat en tarieven 

Hoofdschool: Boshovestraat 173 
maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 20u 

vrijdag van 16u. tot 19u 
woensdag van 14u00 tot 20u 

Wijkafdeling:  Van den Hautelei 79 
maandag van 16u00 tot 20u en woensdag van 12u30 tot 20u 

 

Inschrijving  Tarief Verminderd tarief* 
jongeren tot 17 jaar (geboren tot en met het jaar 2003) €94 €64 

volwassenen tussen 18 en 24 jaar (geboren tussen 2004-1998) €160  

volwassenen vanaf 24 jaar (geboren vanaf 1997) €363 €160 

 
Recht op verminderd tarief? 
zie  www.academiedeurne.be 
 
LEERLINGEN MET SPECIFIEKE LEERBEHOEFTEN 
Een leerling met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs of leerlingen ingeschreven in het Vlaams 
agentschap voor Personen met een handicap kunnen aan de directie (luc.vertommen@so.antwerpen.be) een afwijking van 
het reguliere lessenrooster aanvragen. Vraag inlichtingen bij je inschrijving. 
 
FISCALE AFTREKBAARHEID VAN HET INSCHRIJVINGSGELD 
Het inschrijvingsgeld kan fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang voor kinderen die tijdens het jaar van de 
inschrijving nog geen 14 jaar waren. Dit attest wordt in de maand maart 2022 bezorgd aan de leerling. 
 
HUURINSTRUMENTEN 
In de Academie is het mogelijk om een instrument te huren. De huurprijs bedraagt 75 euro per schooljaar. De 
waarborg bedraagt 100 euro. Al wie voor de inschrijving recht heeft op verminderd tarief heeft ook voor de huur 
van een instrument recht op een korting en betaald 25 euro huur en 100 euro waarborg. 
Deze wordt via overschrijving terugbetaald bij het inleveren van je instrument, op voorwaarde dat voldaan is aan alle 
contractuele verplichtingen. Als voor de zomervakantie je herschrijving voor het nieuwe schooljaar in orde is en je hebt de 
huur van je instrument vernieuwd, dan kan je ook tijdens de vakantie je instrument meenemen. 
LET OP! Een instrument huren of de huur verlengen kan enkel op het secretariaat in de Boshovestraat 173 - 2100 Deurne. 
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Uurrooster eerste graad  
(°2016-°2015) 

 
Muziekinitiatie (groepsles) 

Het Vliegertje Deurne Centrum  Deurne Zuid  Drakenhof 

maandag 15u45-16u45 woensdag 13u30-14u30 woensdag 13u-14u maandag 15u45-16u45 
 woensdag 14u30-15u30   
 woensdag 15u30-16u30   
 woensdag 16u30-17u30   

 
 

Instrumentinitiatie 
uur en dag af te spreken met de leerkracht, deze lessen starten vanaf 1 oktober 

enkel voor leerlingen die ook de groepsles muziekinitiatie volgen 
(start vanaf 1 oktober) beperkt aantal leerlingen 

Deurne Centrum Deurne Zuid 
piano/viool/klarinet/dwarsfluit/trompet/trombone/saxofoon piano/saxofoon/dwarsfluit/viool/trompet/cello 

 
Kunstenbad 

Deurne Centrum  
woensdag 13u-15u 
Woensdag 15u15-17u15 
Deurne Noord (Cinema Rix)  
woensdag 13u-15u 

 
Woordinitiatie  

Deurne Centrum 
maandag 16u15-17u15 

 
 

Beeldatelier:  6 tot en met 11 jaar (°2016 tot °2011) 
Deurne Centrum   
woensdag 13u30-15u10 
lln geboren in°2016-°2011 

zaterdag 9u30-11u10 
lln geboren in°2016-2011 

 

woensdag 15u30-17u10 
lln geboren in°2016-°2011 

  

Deurne Noord (Cinema Rix) 
donderdag 16u-18u lln geboren in °2016-°2011 
Het Vliegertje 
woensdag 14u-15u40 lln geboren in °2016-°2011 
De Mozaiek 
Woensdag 13u – 14u40 lln geboren in °2016-°2011 

 
 

STARTDATUM LESSEN : donderdag 1 september 2022 
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