
 

Inschrijvingen & herinschrijvingen academiejaar 2019–2020 
 

Herinschrijvingen schooljaar 2019-2020 
Leerlingen die herinschrijven hebben voorrang op nieuwe leerlingen die zich inschrijven.  
Die voorrang geldt slechts tot 1 juli 2019. Daarom willen we iedereen aanmoedigen zich in juni, en zoveel mogelijk 
online opnieuw in te schrijven.  
 

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 
Nieuwe leerlingen kunnen vanzelfsprekend ook inschrijven vanaf 27 mei, maar moeten een eventuele bevestiging 
afwachten. Onderstaande data en afspraken gelden ook voor hen.  
 

Online inschrijven 
Het is aan te raden om online in te schrijven. Dit kan vanaf maandag 27 mei 2019. Voor herinschrijvingen ontvang je op  
26 mei een handige mail. Online inschrijven kan NIET voor leerlingen met korting op basis van een attest, leerlingen met 
vrijstellingen, leerlingen instrument-initiatie of medespelers. Weblink naar online inschrijven. 
 

Inschrijven aan de balie  

Wat heb je nodig? 
 Enkel voor nieuwe inschrijvingen: identiteitskaart of verblijfsdocument of een bis-nummer 

 Bij voorkeur bankkaart of cash geld 

 eventuele attesten voor vermindering 

 eventuele vroegere kunstdiploma’s, bv. van een andere academie. 
 

Inschrijven in het centrum - hoofdgebouw 
mei 2019 

Enkel voor leerlingen 3.1 en 3.2 , voor de klassen muzieklabo à la carte 

 Vanaf 18 mei kan je het aanbod bekijken op de website. Hyperlink. 

 Vanaf 20 mei vanaf 15u30 kan je een inschrijfticket - met een tijdstip voor 25 mei - ophalen op het secretariaat. 

 Op zaterdag 25 mei van 9 tot 13u kan je dan komen inschrijven op het uur van jouw ticket. 
Ben je niet in de mogelijkheid die dag te komen? Geen probleem! Dan kan je altijd nog inschrijven op een van 
onderstaande momenten. We schrijven meteen ook de andere vakken, ouders, broers of zussen in. 

Voor iedereen 

 woensdag 29 mei van 13 tot 17u 
juni 2019 

 Donderdag 6 juni van 16 tot 20u 
 Dinsdag 11 juni van 16 tot 20u 
 Woensdag 12 juni van 13 tot 20u 
 Vrijdag 14 juni van 15u30 tot 19u 
 Zaterdag 15 juni van 9 tot 12u  
 Maandag 17 juni van 16 tot 20u 
 Donderdag 20 juni van 16 tot 20u 
 Zaterdag 22 juni van 9 tot 12u 
 Vrijdag 28 juni van 15u30 tot 19u 
 Zaterdag 29 juni van 9 tot 12u 

augustus 2019 
 Woensdag 28 augustus van 16 tot 20u 
 Donderdag 29 augustus van 16 tot 20u 
 vrijdag 30 augustus van 15u30 tot 19u  

Inschrijvingen in september 2019 
 van maandag 2 september tot en met maandag 30 september tijdens de openingsuren van het secretariaat  

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/inschrijven-198
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/bereik-ons
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/bereik-ons


Inschrijven in de verschillende vestigingsplaatsen 
 Luchtbal: maandag 17 juni van 16u-18u 

 Berendrecht: maandag 24 juni van 16u-19u30. 

 Mariaburg-Schriek 358: dinsdag 25 juni van 16u-20u 
die dag kunnen de leerlingen pop &  jazz ook terecht bij de leerkrachten om de uren instrument & ensemble te 
plannen. 

 

Inschrijvingsgeld  
Er wordt  inschrijvingsgeld betaald per domein: muziek-woord-beeld. Het inschrijvingsgeld bestaat uit twee delen: een 
bedrag opgelegd door de overheid en een aanvullend bedrag opgelegd door de inrichtende macht. Niet inbegrepen in 
deze bedragen zijn: handboeken, instrumenten, concertbezoeken enzovoort. 
 

Tarieven 

Je bent op 31 december 2019 Je betaalt 
Jonger dan 18 jaar € 87 of € 58 bij verminderd tarief 
Tussen 18 en 24 jaar € 147 
25 jaar of ouder € 334 of € 147 bij verminderd tarief 
 

Criteria voor sociale vermindering  

Je krijgt korting als je 
 op het moment van inschrijven tot één van de categorieën die je hieronder kan raadplegen behoort. 

 de verplichte documenten bij hebt bij je inschrijving met een datum die binnen de inschrijvingsperiode (27/5-30/9) 

valt  

 Krijg jij korting? 
 

Betaalmogelijkheden 
Inschrijven is slechts mogelijk bij directe betaling van het volledige bedrag vóór 30/09/2019.Wij beschikken over een 
bancontactterminal. Gelieve hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Als je de betalingen wil spreiden, neem dan 
tijdig contact op met de directeur. Werknemers kunnen ook betalen met sport- en cultuurcheques.  Meer informatie 
hierover vind je op www.accor.be of www.sodexo.be. 
 

Vroegtijdige uitschrijving 
Bij vroegtijdige uitschrijving kan men het inschrijvingsgeld terugvragen tot en met 30 september 2019.  
Opgepast: het aanvullend inschrijvingsgeld en betalingen met sport- en cultuurcheques worden nooit terugbetaald. 
  

Les volgen in verschillende academies 
Dit is mogelijk na akkoord van beide directies. Volg je een vak in een andere academie en ben je daar al ingeschreven, dan  
kan je je alleen inschrijven in onze academie met een betaalbewijs van de andere academie. In onze academie betaal je 
dan alleen het bijkomend inschrijvingsgeld. 
 

Medespelers 
Medespelers moeten zich inschrijven en betalen een bijdrage van €20 voor de schoolverzekering. 
 

Start van de lessen 
Alle lessen muziek, woord en beeld starten vanaf maandag 2 september 2019, behalve de lessen instrument-initiatie 
en instrumentencarrousel in de eerste graad. Nieuwe leerlingen instrument worden door de instrument-leraar 
gecontacteerd voor 1 oktober 2019. 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/deacademies/criteria-voor-sociale-vermindering
http://www.accor.be/
http://www.sodexo.be/


Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
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 een afwijking van het reguliere lessenrooster 
aanvragen. Vraag inlichtingen bij inschrijving. 
  

Instrumentenverhuur 
Wij verwachten dat alle leerlingen hun instrument aanbieden op het secretariaat voor 1 juli 2019  
Voorwaarden 

  

Voorlopige lessenroosters 
De individuele lesmomenten worden afgesproken met de leraars. De voorlopige uurroosters van onderstaande vakken 
zijn te verkrijgen op het secretariaat of te raadplegen op de website,  
 

 Muziekinitiatie voor kinderen vanaf 6 jaar 

 Muziekatelier voor kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen 

 Muziekatelier klassiek voor volwassenen: woensdag van 20 tot 22u 

 Muziekatelier jazz pop rock: zaterdag van 10 tot 12u 

 Muzieklabo à la carte voor de klassen 3.1 en 3.2 

 Muzieklabo 3.3 

 Woord 
 

Opleidingsstructuur 
Alle informatie over de nieuwe opleidingsstructuur vind je hier vanaf zaterdag 18 mei 2019. 
 

Samengevat: 

Opleidingen muziek 
Muzikant: klassiek – jazz pop rock – oude muziek 
Componist 
Producer 
Dirigent 
 

Opleidingen Woord 
Acteur 
Verteller 
Theatermaker 
Schrijver 
 

Opleidingen Beeld 
Kinderatelier 
 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/instrument-huren-4
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/voorlopige-lessenroosters
https://www.stedelijkonderwijs.be/academie-ekeren/opleidingen-20

