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Dit infoboekje bevat heel wat nuttige informatie en gegevens, zoals de 
verlofdagen van de academie, de openingsuren, afspraken, enz. in 
alfabetische volgorde. 
 

Bewaar dit infoboekje gedurende het schooljaar, zodat je het steeds kunt 
raadplegen. 

 

 

BB ee ss tt ee   oo uu dd ee rr ss ,,   bb ee ss tt ee   ll ee ee rr ll ii nn gg ee nn ,,   

Omdat de werking en de organisatie van de tekenacademie bij velen nog 
onbekend is, hebben we een infoboekje samengesteld. Hierin vind je 
alfabetisch gerangschikt een aantal trefwoorden met verklarende uitleg. 
Bewaar dit infoboekje gedurende het schooljaar. Het bevat tal van nuttige 
informatie die je vaak nog goed van pas kan komen. 

DD ee   tt ee kk ee nn aa cc aa dd ee mm ii ee   

Ervaren leerkrachten begeleiden kinderen en jongeren in de boeiende wereld 
van lijnen, kleuren en vormen. De laatste jaren ligt de klemtoon in het lager 
en secundair onderwijs nadrukkelijk op de kennisvakken, terwijl creatieve en 
vaardigheidsvakken nauwelijks aan bod komen. Om dit evenwicht te 
herstellen kunnen kinderen en jongeren bij ons in de tekenacademie terecht. 
Creativiteit verrijkt de geest en ontspant tegelijkertijd. 

Je kunt vrij kiezen in welke klas je zoon of dochter tekenles wilt volgen, op de 
dag en uren die het best passen. Verschillende leeftijden zitten samen in de 
klas. De leerkracht begeleidt ieder kind en iedere jongere individueel bij het 
maken van zijn of haar kunstwerken en houdt rekening met de 
mogelijkheden en het groeiproces van elke leerling afzonderlijk.  
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AA aa nn ww ee zz ii gg hh ee dd ee nn   --   aa ff ww ee zz ii gg hh ee dd ee nn .. .. ..     

Je zult als ouder of leerling zeker begrijpen dat het voor een vlot verloop van 
het leerproces uiterst belangrijk is om regelmatig de lessen te volgen.  

Ziekte of andere omstandigheden hebben soms afwezigheid tot gevolg. Wij 
stellen het zeer op prijs indien deze afwezigheden worden gewettigd. Voor 
leerlingen van de jeugdacademie volstaat een briefje van de ouders of 
eventueel van de dokter.  

Het spreekt vanzelf dat wij het ten zeerste waarderen indien je de leerkracht 
op de hoogte brengt van een afwezigheid van langere duur.  

Wanneer jongeren (6 tot 18 jaar) om één of andere reden de les vroeger 
moeten verlaten, hebben zij een schriftelijke toelating van de ouders nodig.  

AA ff hh aa ll ee nn   vv aa nn   dd ee   ll ee ee rr ll ii nn gg (( ee nn )) .. .. ..     

Vermits er buiten de lesuren geen leerlingentoezicht is, dienen de ouders 
hun kind(eren) stipt op te halen op het einde van elke les. De leerkracht moet 
vaak onmiddellijk na de les vertrekken naar een andere lesplaats en kan niet 
aanwezig blijven. 

AA ff ww ee zz ii gg hh ee ii dd   (( zz ii ee kk tt ee ))   vv aa nn   dd ee   ll ee ee rr kk rr aa cc hh tt .. .. ..     

Bij ziekte van de leerkracht zullen wij in de mate van het mogelijke trachten 
te zorgen voor een vervangleerkracht. Indien dit niet kan trachten wij zo 
spoedig mogelijk alle ouders/leerlingen telefonisch te verwittigen over de 
afwezigheid of wordt een briefje uitgehangen aan de deur van het leslokaal. 
Ouders of andere personen die leerlingen naar de academie brengen, dienen 
dus steeds even na te gaan of de leerkracht aanwezig is, zodat het toezicht 
op de kinderen in alle zekerheid en veiligheid kan overgedragen worden. Zet 
je kinderen dus nooit zomaar af aan de academie, zonder na te gaan of de 
leerkracht aanwezig is. 

 

CC oo nn tt aa cc tt ee nn .. .. ..     

Wanneer ouders of leerlingen graag een onderhoud hebben met de 
leerkracht of de directeur, kunnen zij steeds een afspraak maken, hetzij 
rechtstreeks of via het secretariaat. Gebruik deze gelegenheid wanneer er 
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zich kleinere of grotere problemen voordoen. Wil je ons iets meedelen, heb 
je voorstellen of vragen: laat het ons weten. 

Telefoon secretariaat: 011/ 80 80 89 

Telefoon directie:  011/80 82 91  

EE ii nn dd bb ee oo oo rr dd ee ll ii nn gg ee nn   .. .. ..     

Je kind krijgt bij ons geen examen zoals in het dagonderwijs. 
Wel krijgt je kind 2 keer per jaar een evaluatiefiche (speels, zonder cijfers) 
zodat je kan zien hoe je kind doorheen het jaar geëvalueerd is in zijn/haar 
competenties. 
Op het einde van de 3de graad krijgt de leerling een leerbewijs van de 
basiscompetenties behaald in de beeldende en audiovisuele kunsten .  

FF ii ss cc aa aa ll   aa tt tt ee ss tt   .. .. ..     

Op vraag van de ouders reikt de academie een fiscaal attest uit voor de 
inschrijving van de kinderen tot 12 jaar. Het betaalde inschrijvingsgeld voor 
het schooljaar 2019-2020 is dus aftrekbaar in het kalenderjaar 2019.  

II nn ss cc hh rr ii jj vv ii nn gg ss gg ee ll dd   kk ii nn dd ee rr ee nn   ee nn   jj oo nn gg ee rr ee nn .. .. ..     

Het inschrijvingsgeld in de academie voor kinderen en jongeren tussen 6 en 
18 jaar bedraagt 67 euro. In een aantal gevallen wordt dit bedrag teruggebracht tot 
43 euro (= sociale vermindering). De leerkracht kan echter slechts het verminderd 
tarief toestaan, als hem of haar een geldig attest wordt overhandigd. 
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Wie heeft recht op het verminderd tarief? 

Voor het schooljaar 2019-2020 gelden de volgende tarieven:  

 132 euro:  
o een leeftijd hebben tussen de 18 en 24 jaar op 31 december van 

het schooljaar in kwestie (categorie G) 
o de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben op 31 december van het 

schooljaar in kwestie en voldoen aan een voorwaarde voor 
verminderd inschrijvingsgeld (categorieën zie 4.2.3); 

 43 euro: de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben op 31 december van 
het betrokken schooljaar en voldoen aan een voorwaarde voor verminderd 
inschrijvingsgeld  

1: uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld;  
Bewijsstuk:  
een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling  
(VDAB) 
OF 
een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

2: verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de 
reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid; 
Bewijsstuk:  
een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) 
OF  
een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

3: een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee 
gelijkgesteld is; 
Bewijsstuk:  
een attest uitgereikt door het OCMW 
OF 
een UiTPAS met kansenstatuut op naam 

4: een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen; 
Bewijsstuk:  
een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen; 
OF 
een UiTPAS met kansenstatuut op naam 
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5: erkend zijn als persoon met een handicap én een tegemoetkoming van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen; 
Bewijsstuk:  
een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met 
een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid;  
OF  
een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een 
handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid; 
OF  
een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 
2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de 
Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en 
de Duitstalige Regering. 

6: begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 
66 %); 
Bewijsstuk:  
een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het 
criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’ (pijler 1) 
OF  
een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de 
Kinderbijslag Famifed als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een 
verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 
66%. 
OF 
een UiTPAS met kansenstatuut op naam* 

7: in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling 
of in een pleeggezin verblijven; 
Bewijsstuk: een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de 
instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft. 

8: het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;  
Bewijsstuk:  
een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen 
en de Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ 
vermeld staan; 
OF  
een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar 
de leerling verblijft; 
OF 
een identiteitsbewijs voor vreemdelingen 

http://vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kinderbijslagen-en-toeslagen/toeslag-voor-kinderen-met-een-handicap-aandoening
http://www.cgvs.be/nl/
http://www.cgvs.be/nl/
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http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-
privaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische-
vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart. 

9: voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn; 
Bewijsstuk:  
een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en 
een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%; 
OF  
een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) 
conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1
994071438&table_name=wet 
OF  
een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van 
“vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een 
valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan 
verdienen”. 

10: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 
Bewijsstuk:  
een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het 
ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt 
OF  
een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een 
uitkering die daarmee gelijkgesteld is 
OF  
een UiTPAS met kansenstatuut op naam 

11: Indien er een tweede inschrijving is binnen dezelfde leefeenheid (enkel 
voor de -18 jarige) 
Bewijsstuk: betalingsbewijs van het volledig inschrijvingsgeld van het eerste 
gezinslid. 

12: indien je reeds ingeschreven bent aan een academie voor muziek, woord 
en dans (enkel voor de -18jarige) 
Bewijsstuk: betalingsbewijs van het volledig inschrijvingsgeld van de andere 
academie. 

Personen ten laste van de rechthebbenden 
Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een 
rechthebbende krijgt zelf vermindering. 

http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart
http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart
http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071438&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071438&table_name=wet
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Voorbeeld: Als een kind en beide ouders op hetzelfde adres wonen en één van 
beide ouders heeft recht op verminderd inschrijvingsgeld, maakt het niet uit bij 
wie het kind ten laste staat. Bij gescheiden ouders moet het kind op hetzelfde 
adres wonen als de ouder die recht heeft op verminderd inschrijvingsgeld.  

Specifieke categorieën voor jongeren 
Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van 
het schooljaar heeft recht op vermindering als hij voldoet aan minstens één van 
de volgende voorwaarden:  

 categorie H: deel uitmaken van een leefeenheid (bijvoorbeeld: gezin, 
pleegezin) op de dag van de inschrijving waarvan een ander lid het 
inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie  

 categorie I: extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een 
andere academie of de inschrijving voor de domein overschrijdende 
initiatieopleiding in combinatie met een domein specifieke eerste graad.  

Bewijsstukken van andere regio’s of het buitenland 
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten beslist of een attest uitgereikt door 
een andere Belgische of buitenlandse overheidsinstantie gelijkwaardig 
bevonden wordt met de hierboven opgesomde bewijsstukken. 

Inzake werkloosheid aanvaardt de verificatie: 

 voor een inwoner van het Waals gewest: een attest afgeleverd door 
FOREM of ONEM, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit 
blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee 
gelijkgesteld; 

 voor een inwoner van het Brussels gewest: een attest afgeleverd door 
RVA/ONEM of actiris, met vermelding van de categorie werkloosheid, 
waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee 
gelijkgesteld. 

Inzake leefloon aanvaardt de verificatie voor een inwoner van het Brussels of 
Waals gewest: een attest afgeleverd door het CPAS . 

 
Let op! Leerkrachten mogen in geen geval een vermindering toestaan, zonder 
dat zij zeker zijn dat de attesten rechtsgeldig zijn. Inschrijven dient te 
gebeuren voor 30 september. Als je geen geldig attest bij hebt, betaal je 
steeds het volledige inschrijvingsgeld. Als je voor 30 september de nodige 
attesten binnen brengt, krijg je het verschil terugbetaald! 
Bij twijfel: contacteer het secretariaat op  
011/80 80 89 of via academie@heusden-zolder.be 
 

http://www.leforem.be/
http://www.rva.be/
http://www.actiris.be/tabid/173/language/nl-BE/Over-Actiris.aspx?ck=1
http://www.cpasbru.irisnet.be/?fr
mailto:academie@heusden-zolder.be


Pagina 9 

Belangrijk : Terugvordering inschrijvingsgeld: 
Het inschrijvingsgeld is bij wet opgevat als een toelatingsvoorwaarde voor 
een opleiding in een academie. Een leerling die om één of andere reden zijn 
inschrijvingsgeld geheel of gedeeltelijk wil terugvorderen kan dit tot 30 
september van het aangevatte schooljaar. Nadien kunnen geen 
inschrijvingsgelden worden terugbetaald aangezien het inschrijvingsgeld door 
de academie immers moet worden doorgestort naar het ministerie en het 
ministerie doet geen terugbetalingen. 

KK ll ee dd ii jj   ee nn   hh yy gg ii ëë nn ee ……   

Kinderen en jongeren moeten zich echt kunnen uitleven met verf, inkt, klei, 
enz. Zij doen dus liefst niet hun beste kleren aan om naar de tekenles te 
komen.  Wees dus niet boos om een spatje verf. Om hygiënische redenen 
adviseert de academie om kinderen en jongeren een eigen handdoek of 
keukenrol mee te geven om hun handen te drogen tijdens of na hun 
werkzaamheden. 

LL ee ee rr ll ii nn gg ee nn .. .. ..   

De academie van Heusden-Zolder is de grootste academie voor beeldende 
kunst in Vlaanderen en schreef vorig schooljaar 2.857 leerlingen in. Er 
werden kunstlessen gegeven aan 1.879 kinderen (6 tot 12 jaar), aan 542 
jongeren (12 tot 18 jaar) en aan 436 volwassenen. 

LL ee ss pp ll aa aa tt ss ee nn .. .. ..     

De academie geeft les op 19 lesplaatsen, verspreid over 5 verschillende 
gemeentes: Heusden-Zolder, Beringen, Houthalen-Helchteren, Tessenderlo 
en Leopoldsburg. Hieronder vind je alle lesplaatsen: 

 Kinderen (6-12 jaar): Heusden-Centrum, Eversel, Berkenbos, Zolder- 
Centrum, Boekt, Viversel, Bolderberg, Beringen-Centrum, Beringen-Mijn, 
Koersel, Stal, Paal, Houthalen-Centrum, Houthalen-Oost, Helchteren, 
Meulenberg, Tessenderlo, Leopoldsburg. 

 Jongeren (12-18 jaar): Heusden-Centrum, Eversel, Zolder-Centrum, 
Boekt, Beringen-Centrum, Beringen-Mijn, Koersel, Paal, Houthalen-
Centrum, Helchteren, Houthalen-Oost, Tessenderlo en Leopoldsburg. 

 Volwassenen (kunstateliers):  
Heusden-Zolder: kasteel Meylandt, koetshuis en Heem 
Tessenderlo  
Houthalen-Oost 
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MM aa tt ee rr ii aa ll ee nn .. .. ..     

In de jeugdacademies zijn er voor de leerlingen weinig kosten voor 
materialen, vermits de academie deze zo veel mogelijk gratis verschaft.  

MM uu ss ee uu mm bb ee zz oo ee kk ee nn ,,   ss tt uu dd ii ee rr ee ii zz ee nn .. .. ..     

In het kader van de lessen 3de graad worden soms ook musea of 
tentoonstellingen bezocht. De leerlingen worden hiervan tijdig verwittigd. 

OO uu dd ee rr ss .. .. ..     

Het is ook voor de ouders interessant om voeling te hebben met wat er in de 
tekenlessen gebeurt. Kom gerust eens binnen in de tekenklas en praat met 
de leerkracht over de evolutie van uw kind(eren) op creatief gebied.  

PP aa uu zz ee   vv oo oo rr   jj oo nn gg ee rr ee nn   vv aa nn   11 22 -- 11 88   jj aa aa rr .. .. ..   

De lessen voor de jongeren van 12 tot 18 jaar zijn gegroepeerd in een blok 
van 4 lesuren. Een pauze van 20 minuten is hierbij voorzien. De leerkracht is 
verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het is de leerlingen niet 
toegestaan tijdens de pauze het gebouw te verlaten, tenzij onder begeleiding 
en toezicht van de leerkracht.  

PP ee rr ss oo nn ee ee ll .. .. ..     

Leerkrachten: Veerle Achten, Caroline Aerts, Roel Bervoets, Katrijn 
Ceustermans, Evelien Claes, Marc Claes, Peter Coun, Sabrina Dendas, 
Stefanie Deprouw, Katrijn Driesen, Lydia Eerdekens, Caroline Gielen, Jolien 
Goorts, Esther Heilbron, Carlo Hermans, Lisa Hoste, Inge Jeurissen, Liesbet 
Lenaerts, Lotte Leyssens, Herman Maes, Sandra Maes, Katrien Matthys, 
Marijke Pans, Shanna Paulissen, Peter Pollers, Arno Roncada, Veerle 
Smeekens, Sofie Smeets, Hedwig Snoeckx, Leen Timmermans, Martine Theys,  
Myriam Vanroy, Gert Vervoort, Joshe Bruggen, Katrien Claes, Vera Vrancken, 
Geertje Van Aken en nieuwe leerkrachten/interims 

Administratieve medewerkers: Ludo Horions, Sana R’Chid, Carla Segers en 
Wendy Swinnen 

Directeur:  Marijcke Lecok 
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AA cc aa dd ee mm ii ee rr ee gg ll ee mm ee nn tt     

ee nn   AA rr tt ii ss tt ii ee kk   pp ee dd aa gg oo gg ii ss cc hh   pp rr oo jj ee cc tt   (( AA PP PP )) ……   

Het volledige academiereglement en het APP ligeen vrij ter inzage op het 
secretariaat van de academie en in elke klas. Op eenvoudig verzoek word je 
een exemplaar overhandigd. Dit infoboekje maakt onderdeel uit van het 
academiereglement. Je vindt het academiereglement ook op de website van 
de academie: www.academie.be en op de website van de gemeente Heusden-
Zolder: www.heusden-zolder.be. 

PP rr ii vv aa cc yy vv ee rr kk ll aa rr ii nn gg   

De academie springt zeer zorgvuldig om met de privacy van alle studenten. Er 
worden geen gegevens uitgewisseld van de studenten en neemt hierbij de 
nieuwe regelgeving opgelegd door Europa betreffende  de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR) in acht.  

SS cc hh oo oo ll vv ee rr zz ee kk ee rr ii nn gg ……   

Alle leerlingen genieten van een gratis ongevallenverzekering vanaf het 
ogenblik van hun officiële inschrijving. Het betreft een persoonlijke 
ongevallenverzekering (geen blikschade), voor verplaatsingen van en naar 
de academie en voor ongevallen in de school. Het betreft een bijkomende 
verzekering op de wettelijke terugbetalingen door het ziekenfonds. Van een 
ongeval dat gebeurt op weg van en naar de school moet eveneens een 
aangifte worden gedaan bij de federale politie.  
Het spreekt vanzelf dat leerlingen zich nooit aan het toezicht van de 
leerkracht mogen onttrekken, ook niet tijdens de pauze. Van ongevallen 
waarbij een leerling betrokken is, dient steeds aangifte te worden gedaan op 
het secretariaat. Daar worden de verzekeringsdocumenten ingevuld en in 
orde gebracht. Sommige ongevallen waarvan een andere persoon de 
oorzaak is, vallen onder de familiale verzekering.  
 
Leerlingen mogen de les nooit vroeger beëindigen en het leslokaal verlaten, 
tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders. 
Verzekering op studiereizen: alle leerlingen worden gedekt door de 
schoolverzekering. 

Persoonlijke voorwerpen zijn niet verzekerd: hou toezicht over je 
persoonlijke eigendommen en neem ze na de les ook steeds mee naar huis. 
De academie is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of verlies.  

http://www.academie.be/
http://www.heusden-zolder.be/
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SS ee cc rr ee tt aa rr ii aa aa tt   oo pp ee nn ii nn gg ss uu rr ee nn ……   

Maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag: 

 van 08u30 tot 12u00 

 van 13u00 tot 17u00 

 van 18u00 tot 22u00 

Zaterdag: 

 van 08u30 tot 12u30 

Contact: 011/80.80.89 

 academie@heusden-zolder.be 

TT oo ee zz ii cc hh tt .. .. ..     

Op vele plaatsen is het tekenlokaal gevestigd op een plaats waar geen 
toezicht aanwezig is tot aan de komst van de leerkracht. Daarom verzoeken 
we de ouders nooit hun kind(eren) af te zetten aan het tekenlokaal 
vooraleer zekerheid te hebben dat de leerkracht aanwezig is.  

U U R R O O S T E R  1 s t e  e n  2 d e  g r a a d  

- k i n d e r e n  v a n  6  t o t  1 2  j a a r -  

 
HEUSDEN-CENTRUM (Het Heem, Schomstraat 8) 

  1A  Woensdag  13u00-14u40   
  2A  Woensdag  13u00-14u40   
  3A  Woensdag  13u00-14u40   
  4A  Woensdag  14u45-16u25   
  5A  Woensdag  14u45-16u25   
  6A  Zaterdag  13u00-14u40   
  8A  Zaterdag  13u00-14u40   
 
HEUSDEN-CENTRUM (De Brug, Brugstraat 16) 

1A  Dinsdag  15u30-17u10 
2A  Vrijdag  15u30-17u10 
   
HEUSDEN-BERKENBOS (Sint-Maartenlaan 4) 

  1B  Dinsdag  15u30-17u10   
  2B  Donderdag  15u30-17u10  
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HEUSDEN-EVERSEL (lokaal in Sint-Baaf, Padbroekweg 1) 

  1C  Dinsdag  15u30-17u10   
  2C  Woensdag  13u15-14u55   
  3C  Woensdag  15u00-16u40   
  4C  Vrijdag  15u30-17u10   
  5C  Zaterdag  10u35-12u15   
 
ZOLDER-CENTRUM (voormalig Molenbeemden, Molenstraat 12) 

  1D  Dinsdag  15u30-17u10   
  2D  Woensdag   13u15-14u55   
  3D  Woensdag   13u15-14u55   
  4D  Woensdag  15u00-16u40   
  5D  Woensdag  15u00-16u40   
  6D   Vrijdag  15u30-17u10   
  7D  Zaterdag  08u45-10u25   
  8D  Zaterdag   10u35-12u15   
  9D  Zaterdag  10u35-12u15   
 
ZOLDER-BOEKT (buurthuis Den Ubbel, Ubbelstraat 104) 

  1E  Dinsdag  15u30-17u10   
  2E  Dinsdag  15u30-17u10   
  3E  Woensdag  13u00-14u40   
  4E  Woensdag  13u00-14u40   
  5E  Woensdag  14u45-16u25   
  6E  Zaterdag  08u45-10u25   
  7E  Zaterdag  10u35-12u15   
 
ZOLDER-BOLDERBERG (voormalige pastorij, Sint-Jobstraat 66) 

  1F  Maandag  15u35-17u15    
  2F  Dinsdag  15u35-17u15    
  3F  Woensdag  13u15-14u55   
  4F  Woensdag  15u00-16u40   
  5F  Donderdag  15u35-17u15    
 
ZOLDER-VIVERSEL (OC De Vierseleer, Westlaan 194) 

  1G  Woensdag 13u10-14u50   
  2G  Woensdag 14u55-16u35   
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BERINGEN-CENTRUM  (Hoogstraat 16,) 

  1A  Woensdag  13u15-14u55    
  2A  Woensdag  15u00-16u40    
  3A    Vrijdag  15u30-17u10   
  4A  Zaterdag  08u45-10u25    
  5A  Zaterdag  10u35-12u15    
 
BERINGEN-MIJN (bovenverdieping CC Casino, Kioskplein 25) 

  1B  Maandag  15u30-17u10   
  2B  Dinsdag   15u40-17u20   
  3B  Woensdag  13u15-14u55   
  4B  Woensdag  15u00-16u40   
 
KOERSEL-CENTRUM (benedenverdieping muziekacademie, Harpstraat 14) 

  1C  Woensdag   13u15-14u55     
  2C  Woensdag  15u00-16u40    
  3C   Vrijdag  15u30-17u10    
  4C  Zaterdag  10u35-12u15   
  5C  Zaterdag  13u00-14u40   
 
KOERSEL-STAL (gemeentelijke jeugdlokalen, Rolweg z/n) 

  1D  Dinsdag   15u50-17u30     
  2D  Woensdag  13u15-14u55   
  3D  Woensdag  15u00-16u40    
  4D  Donderdag  15u50-17u30     
 
BERINGEN-PAAL (OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18) 

  1E  Woensdag  13u15-14u55   
  2E  Woensdag  15u00-16u40   
  3E  Zaterdag  08u45-10u25   
  4E  Zaterdag  10u35-12u15   
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HOUTHALEN-CENTRUM (lokalen in het NAC, Pastorijstraat 30) 

  1A   Maandag  15u30-17u10   
  2A  Woensdag  13u15-14u55   
  3A  Woensdag  13u15-14u55   
  4A  Woensdag  15u05-16u45    
  5A  Woensdag  15u05-16u45    
  6A  Zaterdag  08u45-10u25   
  7A  Zaterdag  10u35-12u15   
  8A  Zaterdag  13u00-14u40   
 
HOUTHALEN-MEULENBERG (Vrije Basisschool Meulenberg, Elzenstraat 9) 

  1B  Dinsdag  15u30-17u10   
  2B  Donderdag  15u30-17u10   
 
HOUTHALEN-OOST (OC Het Park, Vlierboomstraat) 

  1C  Woensdag  13u20-15u00   
  2C  Woensdag  15u05-16u45   
  3C  Zaterdag  08u45-10u25   
  4C  Zaterdag  10u35-12u15   
  5C  Zaterdag  13u00-14u40   
 
HELCHTEREN (lokaal naast het oud gemeentehuis, boven jeugdhuis De 
zool, Kazernelaan / Sint-Trudoplein 14) 

1D   Dinsdag  15u30-17u10    
2D  Woensdag  13u10-14u50   

  3D  Woensdag   15u00-16u40   
  4D  Zaterdag  10u35-12u15   
  5D  Zaterdag  13u00-14u40   
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TESSENDERLO (Gemeenschapsschool, Gerhagenstraat 56) 

  1A  Woensdag  13u15-14u55    
  2A  Woensdag  13u15-14u55        
  3A  Woensdag  13u15-14u55        
  4A  Woensdag  15u00-16u40    
  5A  Woensdag  15u00-16u40   
  6A  Vrijdag   15u30-17u10   
  7A  Vrijdag  18u20-20u00   
  8A  Zaterdag  08u45-10u25   
  9A  Zaterdag  08u45-10u25   
10A   Zaterdag  10u35-12u15   
11A  Zaterdag  10u35-12u15   
12A  Zaterdag  10u35-12u15   
13A  Zaterdag  13u00-14u40   
 
LEOPOLDSBURG (Cultuurcentrum, Kastanjedreef 1) 

  1A  Maandag  15u30-17u10   
  2A  Woensdag  13u15-14u55   
  3A  Woensdag   13u15-14u55   
  4A  Woensdag  15u00-16u40   
  5A  Woensdag   15u00-16u40   
  6A  Vrijdag  15u30-17u10   
  7A  Vrijdag  16u30-18u10   
  8A  Zaterdag  08u45-10u25   
  9A  Zaterdag  10u35-12u15   
10A    Zondag  10u00-11u40   
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U U R R O O S T E R  3 D E . G R A A D  

- j o n g e r e n  v a n  1 2  t o t  1 8  j a a r -  

HEUSDEN-CENTRUM  (lokalen Het Heem, Schomstraat 8) 

Woensdag  17u00-20u40   
Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u20-21u00   
Zaterdag   15u00-18u40   
Zaterdag   15u00-18u40   
 
HEUSDEN-EVERSEL  (lokaal in Sint-Baaf, Padbroekweg 1) 

Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u20-21u00   
 
ZOLDER-CENTRUM  (voormalig CVO, Molenstraat 12) 

Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag    17u20-21u00   
 
ZOLDER-BOEKT  (lokalen buurthuis Den Ubbel, Ubbelstraat 103) 

Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u00-20u40   
Zaterdag   15u00-18u40   
 

BERINGEN-CENTRUM  (Hoogstraat 16) 

Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u20-21u00   
Vrijdag   17u20-21u00   
 

BERINGEN-MIJN  (bovenverdieping CC Casino, Kioskplein 25) 

Woensdag  17u00-20u40   
 

KOERSEL-CENTRUM (muziekacademie, Harpstraat 14) 

Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u20-21u00   
Zaterdag   15u00-18u40   
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BERINGEN-PAAL  (O.C. De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18) 

Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u00-20u40   
 
HOUTHALEN-CENTRUM  (lokalen in het NAC, Pastorijstraat 30) 

Woensdag  17u00-20u40   
Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u00-20u40   
Zaterdag   15u00-18u40   
 
HOUTHALEN-OOST  (OC Het Park, Vlierboomstraat) 

Woensdag  17u00-20u40   
Zaterdag   15u00-18u40   
 
HELCHTEREN-CENTRUM  (lokaal naast oud gemeentehuis, boven 
Jeugdhuis De zool, St. Trudoplein 14)  

Woensdag  17u00-20u40   
Zaterdag   15u00-18u40   
 
TESSENDERLO  (Gemeenschapsschool, Gerhagenstraat 56) 

Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u20-21u00   
Vrijdag   17u20-21u00   
Zaterdag    15u00-18u40   
 

LEOPOLDSBURG  (Cultuurcentrum, Kastanjedreef 1) 

Woensdag  17u00-20u40   
Vrijdag   17u20-21u00   
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VAKANTIEREGELING 2019-2020 
 

 

H e r f s t v a k a n t i e  

van maandag 28 oktober 2019 t/m zondag 3 november 2019 
 

W a p e n s t i l s t a n d  
maandag 11 november 2019 

 

K e r s t v a k a n t i e  

van maandag 23 december 2018 t/m zondag 5 januari 2020 
 

K r o k u s v a k a n t i e  
van maandag 24 februari 2019 t/m zondag 1 maart 2020 

 

P a a s v a k a n t i e  
van maandag 6 april 2020 t/m zondag 19 april 2020 

 

D a g  v a n  d e  a r b e i d  
vrijdag 1 mei 2020 

 

H e m e l v a a r t v e r l o f  
donderdag 21 mei 2020 + vrijdag 22 mei 2020 + zaterdag 23 mei 2020 

 

P i n k s t e r v e r l o f  
zondag 31 mei 2019 + maandag 1 juni 2020 

 

Z o m e r v a k a n t i e  
De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2020 
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VV ee rr ll ii ee ss   vv aa nn   pp ee rr ss oo oo nn ll ii jj kk ee   vv oo oo rr ww ee rr pp ee nn .. .. ..   

De academie is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke 
voorwerpen. Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij gsm of andere 
persoonlijke voorwerpen veilig bij zich houdt, ook tijdens de pauzes. 

VV ee rr tt rr oo uu ww ee nn ss pp ee rr ss oo oo nn .. .. ..     

De namen van de vertrouwenspersonen in de school bij grensoverschrijdend 
gedrag zijn Lydia Eerdekens (011/80 82 92) en Marijcke Lecok (011/80 82 91). 

WW ee bb ss ii tt ee .. .. ..     

De academie vind je op het web via www.academie.be. Je kan er terecht 
voor algemene schoolinformatie, academiereglement, schoolactiviteiten, 
studiereizen, tentoonstellingen, fotoreportages, enz.  

Het mailadres van de academie is: academie@heusden-zolder.be 

Je vindt ons op Facebook via: academie Heusden-Zolder. 

 

 

 

http://www.academie.be/
mailto:academie@heusden-zolder.be
https://www.facebook.com/academiemenen
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De Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Heusden-Zolder is 
een onderwijsinstelling die door het Ministerie van Onderwijs wordt erkend 
en gesubsidieerd.  

Zij verstrekt binnen het kader van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) 
onderricht in de beeldende kunst aan jongeren en volwassenen.  

Het Gemeentebestuur van Heusden-Zolder is het schoolbestuur.  

De directie en het personeel van de school staan in voor het dagelijks beleid 
op artistiek, pedagogisch en administratief vlak, hierin bijgestaan door de 
gemeentelijke onderwijsdienst. 

Mevrouw Marleen Hoydonckx, schepen van onderwijs, vertegenwoordigt de 
school in het college van burgemeester en schepenen dat het beleid 
superviseert en in samenspraak met de gemeenteraad de noodzakelijke 
wettelijke beslissingen treft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je een creatief schooljaar ! 
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Heb je vragen of opmerkingen? Ons e-mailadres is: 

academie@heusden-zolder.be 

Neem gerust contact of geef ons je mening. 
 

 

 
Bezoek onze website: 

www.academie.be 

Hier vind je alle info, aankondigingen activiteiten, foto’s en nog veel meer!. 
 

 

 

 

 
Volg de academie op Facebook via  

academie heusden-zolder 

en blijf op de hoogte van al onze tentoonstellingen, opendeurdagen, 
happenings, enz. 

 

 

mailto:academie@heusden-zolder.be
http://www.academie.be/
https://www.facebook.com/academiemenen
http://www.academie.be/

