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1 september 2021 

 (Her)inschrijvingen  voor het schooljaar 2021-22 
INSCHRIJVEN 
Vanaf dinsdag 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 2021. 
 
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). 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 

 
STARTDATUM LESSEN : woensdag 1 september 2021 

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 2004) €89 €60 

volwassenen tussen 18 en 24 jaar (geboren tussen 2003-1997) €150  

volwassenen vanaf 24 jaar (geboren vanaf 1996) €340 €150 

 
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. 
 

mailto:info@academiedeurne.be
http://www.academiedeurne.be/
https://www.inschrijveninstedelijkonderwijs.be/
http://www.academiedeurne.be/
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Uurrooster derde graad  

 
Muziek 

Componeren Deurne Centrum 
woensdag: 17u00-20u00  (1 uur) 

 
Muzieklab volwassenen klassiek Deurne Centrum 
woensdag: 18u00-19u00    volwassenen 

 
Muzieklab jongeren klassiek Deurne centrum (kies één van de drie groepen) 

Groep 1 

woensdag 
16u-17u 

Waar muziek en woord elkaar 
ontmoeten: we bestuderen we 
hoe muziek en tekst aan elkaar 
gekoppeld worden zowel vanuit 
het klassieke als het populaire 
repertoire : B. De Groot, Sting, 
Schubert, symfonisch gedicht, 
rap… 

Pop meets classic 
Welke pophits zijn 
gebaseerd op 
klassieke muziek en 
wat werd er 
veranderd … 

Kunstmarkt                                     
We ‘shoppen’ en maken we kennis met 
een heel breed kunstenveld. 
Componisten, muziekstijlen en 
kunstenaars van allerlei slag passeren de 
revue. Zo zoeken of maken we 
bijvoorbeeld muziek die bij een stomme 
film past.  

Groep 2 

woensdag 
17u-18u 

Voor elke klank een thuis                         
Een viool klinkt heel anders dan 
een trompet en in een fanfare 
lopen er geen strijkers mee … Ze 
hebben net zoals wij een eigen 
familie waar ze in worden 
onderverdeeld. In deze module 
maken we kennis met de 
verschillende instrumenten en 
orkesten, hun timbre en 
mogelijkheden... 

Pop meets classic 
Welke pophits zijn 
gebaseerd op 
klassieke muziek en 
wat werd er 
veranderd … 

Spacemusic                                
In 1977 lanceerde Nasa de Voyager. Aan 
boord een gouden langspeelplaat met 
muziekfragmenten die de mensheid 
vertegenwoordigen. Welke tracks staan 
daar op? We stellen ook zelf een plaat 
samen die we vandaag de ruimte in 
zouden zenden. 

Groep 3 maximum 10 leerlingen per lesuur 

donderdag 
uur? (3.1.) 
 
donderdag 
18u-19u 
(3.2 en 3.3) 

Muzieknotatie en de computer 
In deze module leer je via het 
gratis programma MuseScore, hoe 
je de computer kan gebruiken om 
eigen partituren te maken, 
transcripties te noten.  Je  leert je 
computer gebruiken om eigen 
oefen playbacks te maken. Noten 
of ritmes die je nog niet helemaal 
begrijpt, kan je beluisteren en 
daardoor beter leren kennen. 

 Basis opnametechniek 
Leren werken met microfoons, je eigen 
songs leren opnemen en je eigen 
oefentapes maken. 
Leren hoe een productie in elkaar zit en 
waar je moet op letten bij het 
beluisteren van een opname.  We 
werken met gratis programma's zoals 
Audacity en je leert een opname te 
maken door minder goede stukken te 
knippen of te bewerken. 

Deurne-Zuid 

woensdag 
14.30-15.30 

Waar muziek en woord elkaar 
ontmoeten 

Pop meets classic  
 

Kunstmarkt                              
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Muzieklab Jazz-pop-rock  Deurne Centrum 
donderdag: 18u-19u               3.1 leerkracht: Tom Van Dyck 

donderdag: 18u-19u               3.2 leerkracht : Tom Luyten 

donderdag: 20u-21u               3.3 leerkracht Herman Pardon 

 
Groepsmusiceren  Deurne Centrum 
KLASSIEK 

Academieorkest  woensdag: 19u15-21u15 

Koor  woensdag: 19u-20u 

Groepsmusiceren piano woensdag: 18u30-19u30 

Groepsmusiceren piano vrijdag:  18u30-19u30 

Mini-emotions Vrijdag: 18u45-18u45 

JAZZ-POP-ROCK 

Vocaal ensemble JPR donderdag: 18u30-20u30 

Ensemble JPR Tom luyten donderdag: 19u-20u 

Ensemble JPR Herman Pardon donderdag: 19u-20u 

Ensemble JPR Thomas De Prins donderdag: 21u-22u 

Ensemble piano   maandag: 18u-19u  

Bigband  zaterdag: 10u-11u30 

Deurne Zuid 

Groepsmusiceren piano KL Donderdag: 19u-20u 
 

Woord  
Woordlab & dramastudio (°2009-2004) 

DEURNE CENTRUM (leerlingen geboren in 2009 tot 2004) 
DEURNE ZUID (leerlingen geboren in 2009 tot 2004) 
De concrete lesmomenten worden afgesproken met de leerkrachten woord tijdens de infomomenten in de eerste 
week van september. 
INFOMOMENT DEURNE ZUID 
woensdag 1 september 2021 om 18u30 
INFOMOMENT DEURNE CENTRUM 
maandag 6 september 2021 om 18u30 
Graag vooraf al meer info? coördinator woord: evadehondt@telenet.be 
VOLWASSENEN (18+) 
Woordlab en dramastudio 
Dagcursus Eva De Hondt  
maandag 10u-12u - lokaal 8: maandag 6 september om 10u 
Avondcursus bij Erik Burke  
woensdag 18u – 20u - lokaal 2.1 avondcursus: woensdag 1 september om 19.30u.  
Spreken en presenten bij Erik Burke 
zaterdag 9u30-11u30 
Tijdens de maand september kunnen nieuwe leerlingen een proefles volgen tijdens de bovenstaande lesuren 

 

Beeldatelier  
Jongerenatelier Deurne Centrum 
Jongeren atelier Klas 1/2/3/4/5/6  °2009-°2004 woensdag 13u30 - 17u 

Jongeren atelier Klas 1/2/3/4/5/6 °2009-°2004 vrijdag 17u30-21u 

Oriëntatieatelier Deurne Centrum 

Oriëntatieatelier +18 dinsdag van 13u30 - 17u 

mailto:info@academiedeurne.be
http://www.academiedeurne.be/
mailto:evadehondt@telenet.be
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Oriëntatieatelier +18 dinsdag van 18u30 -22u 
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