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Dit infoboekje bevat heel wat nuttige informatie en gegevens voor alle studenten
boven de 18 jaar in onze academie.
Je vindt o.a. de verlofdagen van de academie, de uurroosters, interne afspraken,
enz. in alfabetische volgorde.
Bewaar dit infoboekje ook gedurende het schooljaar a.u.b., zodat je het steeds kan
raadplegen.

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 kinderen, jongeren en volwassenen.
Het Gemeentebestuur van Heusden-Zolder is het schoolbestuur.
De directie en het personeel van de school staan in voor het dagelijkse 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.
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Aanwezigheden - afwezigheden...
Als student zal je zeker begrijpen dat het noodzakelijk is om regelmatig aanwezig te
zijn in het atelier om tot tastbare resultaten te komen.
Ziekte of andere omstandigheden hebben soms afwezigheid tot gevolg. Om
problemen in verband met het toekennen van getuigschriften of overgangsattesten
te vermijden, stellen wij het zeer op prijs dat alle afwezigheden worden gewettigd.
Volwassenen brengen hiervoor best een doktersattest of ander document binnen.
Het spreekt voor zich dat wij bij afwezigheid een telefoontje of mailtje ten zeerste
waarderen.
Academiereglement en het artistiek pedagogische project
(APP)...
Het volledige academiereglement ligt vrij ter inzage op het secretariaat en in elke
klas bij de leraar. Op eenvoudig verzoek wordt er een exemplaar overhandigd.
Dit infoboekje maakt onderdeel uit van het academiereglement. Je kunt het
academiereglement en het APP ook raadplegen via onze website:
www.academie.be.
Atelier...
Onze academie werkt met een ateliersysteem waarbij iedere leerling individueel
wordt begeleid. Leerlingen van verschillende leerjaren zitten dus vaak samen in één
atelier. Je kunt bijgevolg vrij kiezen op welke lesdagen of bij welke leerkracht je les
wenst te volgen.
Belangrijk is wel dat je het secretariaat goed op de hoogte brengt van jouw keuze
van lesdagen en atelier.

Beoordeling...
Tweemaal per schooljaar wordt het jaarwerk van iedere student beoordeeld door
de leerkracht en krijg je hierover schriftelijke feedback. Je sterke punten worden
genoteerd en wordt er ook advies gegeven betreffende eventuele
aandachtspunten. De leerkracht bespreekt dit met iedere student. De beoordeling
leidt tot het (al of niet) toekennen van een attest.
Wie tijdens het schooljaar regelmatig de cursussen volgt, krijgt degelijke
begeleiding en bezit uiteraard alle kans op slagen. Tijdens het schooljaar zijn er
trouwens meerdere evaluatiemomenten, waarbij je leerkracht eveneens de
resultaten met je mondeling bespreekt.
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Beeldende en audiovisuele cultuur - BAC
Vanaf 16 jaar
NIEUW

In de academie kan je ook leren kijken naar kunst in de gelijknamige opleiding
‘Kijken naar kunst’ (BAC)
Deze opleiding reikt je handvaten aan om met vertrouwen, inzicht en kennis van
zaken naar kunstwerken te kijken. Zo ga je stukje bij beetje nog meer genieten van
kunst en cultuur!
In de lessen houden we de vinger aan de pols van de kunstactualiteit en zoomen
we in op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Vertrekkend van deze
expo’s belichten we actuele trends, kunststromingen en specifieke kunstenaars.
Daarbij is er regelmatig ook de mogelijkheid om de tentoonstellingen in groep te
bezoeken.
Door de rijke illustratie met beeldmateriaal worden de lessen een boeiende
ontdekkingstocht doorheen de kunstgeschiedenis en het hedendaagse
kunstgebeuren. Een actieve betrokkenheid van de student in het bespreken van de
kunstwerken maakt de les tot een levendige ervaring. (N.B.: Voor deze cursus heb
je geen specifieke voorkennis nodig.)
Bibliotheek...
Een bibliotheek is, zowel op didactisch als op informatief vlak, ontzettend nuttig
binnen een academie. Studenten kunnen via hun leerkracht gratis boeken en
tijdschriften raadplegen tijdens de schooluren.
Leerkrachten kunnen boeken of tijdschriften ook ontlenen voor klassikaal gebruik.
De bibliotheek bevindt zich in het lokaal van Kijken naar kunst (BAC) en omvat meer
dan 1.200 kunstboeken.
Brandveiligheid...
Wanneer je brand vaststelt of andere feiten opmerkt die een gevaar kunnen
betekenen voor jezelf of je medestudenten, gelieve dan onmiddellijk je leerkracht
en het secretariaat te verwittigen. Volg bij brandalarm steeds de afspraken: sluit
ramen en deuren en verlaat terstond het gebouw langs de weg die door je
leerkracht bij aanvang van het schooljaar is meegedeeld. De verzamelplaats bevindt
zich achter het kasteel naast de vijver.
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Contacten...
Wanneer je graag een onderhoud hebt met de leerkracht of met de directeur, kan
je altijd een afspraak maken, hetzij rechtstreeks of via het secretariaat. Gebruik
deze gelegenheid wanneer er zich kleine of grote problemen voordoen.
Wil je ons iets meedelen, heb je voorstellen of vragen: laat het ons
weten a.u.b.
Telefoon secretariaat:
Telefoon directeur:

011/80 80 89
011/80 82 91
Informatie...

Je eerste bron van informatie is je leerkracht. Deze bezorgt je tijdig alle inlichtingen
over studiereizen, schoolactiviteiten, enz. Stel ook gerust vragen of raadpleeg onze
website of Facebookpagina. Wens je nog bijkomende informatie, dan kun je steeds
terecht op het secretariaat of bij de directeur.
Inschrijvingsgeld...
Volwassen studenten moeten bij inschrijving hun identiteitskaart voorleggen voor
de verifiëring van hun persoonsgegevens.
Je bent pas officieel ingeschreven in de academie als je het volledige
inschrijvingsgeld hebt betaald. Iedereen dient te betalen vóór aanvang van de
derde les en je toont je betalingsbewijs aan de leerkracht. Zonder betalingsbewijs
word je doorverwezen naar het secretariaat.
Opgelet: inschrijven kan maar tot uiterlijk 30 september.

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);
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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
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
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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://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaalprivaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronischevreemdelingenkaarten/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)
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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.
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:
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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 domeinoverschrijdende
initiatieopleiding in combinatie met een domeinspecifieke 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
FOREMof 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 .
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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 uiterlijk tot
30 september van het aangevatte schooljaar. Het inschrijvingsgeld moet door
de academie immers worden doorgestort naar het ministerie en daarna is
terugvordering niet meer mogelijk. Het ministerie doet geen terugbetalingen.
Kopies...
Op het secretariaat worden uitsluitend administratieve documenten gekopieerd.
Enkel de leerkrachten hebben toegang tot het secretariaat om kopies te maken die
nodig zijn voor de lessen. Indien je zelf wil kopiëren moeten we je doorverwijzen
naar een copycenter.
Leerlingen...
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.
Lesplaatsen...
De academie geeft les op 19 lesplaatsen, verspreid over 5 verschillende gemeentes:
Heusden-Zolder, Beringen, Houthalen-Helchteren, Tessenderlo en Leopoldsburg.
Plaatsen waar de academie les geeft:
 Kinderen (6-12 jaar): Heusden-Centrum, Eversel, Berkenbos, ZolderCentrum, Boekt, Viversel, Bolderberg, Beringen-Centrum, Beringen-Mijn,
Koersel, Stal, Paal, Houthalen-Centrum, Houthalen-Meulenberg,
Houthalen-Oost, Helchteren, Tessenderlo, Leopoldsburg
 Jongeren (12-18 jaar): Heusden-Centrum, Eversel, Zolder-Centrum,
Boekt, Beringen-Centrum, Beringen-Mijn, Koersel, Paal, HouthalenCentrum, Helchteren, Houthalen-Oost en Tessenderlo, Leopoldsburg
 Volwassenen (ateliers):
Heusden-Zolder: kasteel Meylandt, koetshuis en Heem
Houthalen-Oost
Tessenderlo
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Materialen...
De academie stelt degelijk uitgeruste ateliers ter beschikking, waar je in alle comfort
kunt werken. Als student dien je uiteraard zelf in te staan voor je persoonlijke
kunstenaarsbenodigdheden, zoals papier, doek, verf, klei, drukinkt, printinkt,
polyester, enz.
Museumbezoeken...
In het kader van de lessen worden ook musea of tentoonstellingen bezocht. Je
wordt hiervan tijdig verwittigd. Hou in dit verband ook de kunstreizen in het oog
die de academie organiseert.
Nieuwsbrief academie...
Regelmatig verspreidt de academie een nieuwsbrief, waarin interessante
mededelingen of initiatieven worden aangekondigd. Zo ben je altijd op de hoogte
van wat er in de academie gebeurt of gaat gebeuren.
Pauze...
Tussen de lessen is een pauze voorzien van 20 minuten. Op het gelijkvloers van
kasteel Meylandt kan je koude of warme dranken bekomen aan democratische
prijzen. Opgelet: de academie is een officiële onderwijsinstelling, gelieve de
pauzetijden strikt te respecteren.
Pauzes: voormiddag: 10u30 - 10u50 / namiddag: 15u00 - 15u20 /
avond: 20u00 - 20u20
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Personeel...
Directeur: Marijcke Lecok
Administratieve medewerkers: Ludo Horions, Sana R’Chid, Carla Segers, Wendy
Swinnen
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, Griet Vanhemel, Myriam Vanroy, Gert Vervoort,
Joshe Bruggen, Katrien Claes, Vera Vrancken, Geertje Van Aken en nieuwe
leerkrachten/interims
Prikbord...
Op het prikbord naast het secretariaat vind je de activiteitenkalender van de
academie, informatie over boeiende tentoonstellingen, over de kunstactualiteit,
enz. Gelieve je info niet zelf op te hangen, maar wend je hiervoor tot het
secretariaat.
Privacyverklaring...
De academie springt zeer zorgvuldig om met de privacy van alle studenten en
neemt hierbij de nieuwe regelgeving opgelegd door Europa betreffende de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR) in acht.
Rookverbod...
In alle lokalen van de academie geldt het wettelijk opgelegde rookverbod.
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Schoolverzekering...
Je geniet van een gratis ongevallenverzekering vanaf het ogenblik van je 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 academie moet
eveneens aangifte worden gedaan bij de politie.
Studenten dienen ook tijdens de pauze op het schooldomein aanwezig te blijven,
anders vervalt de schoolverzekering.
Van ongevallen waarbij een student betrokken is, dient steeds aangifte te worden
gedaan op het secretariaat. Daar worden de verzekerings-documenten ingevuld en
in orde gebracht.
Sommige ongevallen waarvan een andere persoon de oorzaak is, vallen onder de
familiale verzekering. Verzekering op studiereizen van de academie: alle leerlingen
worden gedekt door de schoolverzekering.
Kunstwerken op de officiële tentoonstellingen van de academie, die zijn
opgenomen in de jaarlijkse activiteitenkalender, zijn verzekerd voor beschadiging
en diefstal met braak of geweld. Diefstal zonder braak of geweld wordt niet gedekt
door de verzekering. U kunt voor dit laatste eventueel zelf een verzekering
afsluiten.
De verzekeringsmaatschappij stelt dat alle werken eigendom zijn van de school tot
ze afgewerkt zijn en de academie hebben verlaten. Bijgevolg kunnen ze niet door
de academie verzekerd worden.
De werken worden eigendom van de maker van zodra ze de academie verlaten. Als
werken worden teruggevraagd door de academie voor een tentoonstelling dan
worden ze wel verzekerd want op dat moment zijn ze eigendom van de maker, ook
wanneer ze worden tentoongesteld in de gebouwen van de academie.
Persoonlijke eigendommen in de academie zijn niet verzekerd: hou waardevolle
voorwerpen steeds bij je en neem je persoonlijke kunstenaarsbenodigdheden of
afgewerkte creaties na de les altijd mee naar huis. De academie is niet
verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of verlies.
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Secretariaat openingsuren...
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
Structuur van de academie...
Eerste en tweede graad (kinderen van 6 tot 12 jaar)
Via aantrekkelijke opdrachten, die aansluiten bij de leefwereld van het kind, worden
basisbegrippen omtrent beeldende vorming bijgebracht en leren de kinderen omgaan
met materialen en technieken. De kinderen vertoeven als het ware in de speeltuin van
de kunst. De lessen worden gegeven op 18 lesplaatsen op naschoolse lesmomenten.
Derde graad jongeren (van 12 tot 18 jaar)
De academie biedt een gevarieerd aanbod van speelse en creatieve activiteiten aan.
In de lessen wordt rekening gehouden met de leefwereld en de interessesfeer van de
jongeren. Zij kunnen zich uitleven met alle mogelijke materialen: potlood,
kleurpotlood, aquarel, plakkaatverf, acrylverf, pastel, oliepastel, klei, papier, karton,
hout, ... De lessen worden gegeven op 13 lesplaatsen op woensdagnamiddag,
vrijdagavond of zaterdag.
Vierde graad (vanaf 18 jaar)
Gedurende vijf of tien schooljaren krijg je een opleiding in één van de zes ateliers:
schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen en ruimtelijke kunst, grafiekkunst,
fotokunst en projectatelier (1 of 2 lessen per week, afhankelijk van het traject waarin
het atelier aangeboden wordt). Hier komen alle aspecten van de beeldende vorming
aan bod in alle denkbare materialen en technieken. De vormingsdoelen zijn gericht
naar het ontwikkelen van esthetisch, vaktechnisch, beeldend en kunsthistorisch
inzicht en naar de ontplooiing van de creatieve persoonlijkheid. Je krijgt lessen in
volledig uitgeruste ateliers in kasteel Meylandt, koetshuis of het Heem in HeusdenZolder. Ook op onze locaties in Tessenderlo en Houthalen-Oost bieden we een Vierde
graad aan. Voor het aanbod per locatie, de trajecten, de lesdagen en uren: vraag info
op het secretariaat of kijk hier bij “Uurrooster”.
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Specialisatie (na de vierde graad)
Na de 4de graad kun je je gedurende twee schooljaren verder specialiseren in de
ateliers schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, vrije grafiek, fotokunst en
projectatelier. Lessen in kasteel Meylandt of het Heem in Heusden-Zolder..
Kijken naar kunst (Beeldende en audiovisuele cultuur BAC)
Dit is een kortlopende opleiding van drie leerjaren van vier lesuren tweemaal per
maand. De cursus richt zich tot mensen die geboeid zijn door kunst maar niet als
actief kunstenaar aan de slag willen gaan. Vanuit atelierbezoeken,
tentoonstellingsbezoeken en (praktische) opdrachten krijg je inzicht in
kunststromingen, leer je kunstenaars kennen, … Voorkennis is zeker niet nodig!
Deze opleiding wordt enkel aangeboden op onze hoofdlocatie, kasteel Meylandt in
Heusden-Zolder. Je mag al vanaf 16 jaar inschrijven.
Studentenkaart...
Iedere leerling kan op het secretariaat een studentenkaart afhalen. Hiermee krijg je
vaak vermindering op de toegangsprijs in tal van musea. Studentenkaarten worden,
op verzoek van de student, aangemaakt op het secretariaat en zijn beschikbaar
vanaf eind september.
Toelating tot de lessen...
Het ministerie heeft een strikt inschrijvingsreglement opgelegd.
Er mag maar ingeschreven worden tot ten laatste 30 september. Let ook op: vanaf
het moment dat de maximum capaciteit van de klas bereikt is, wordt er ook niet
meer ingeschreven. In sommige klassen zijn de plaatsen beperkt. Om die reden
raden we je aan om al bij aanvang van de lessen in te schrijven en te betalen zodat
je zeker bent van jouw plaats in de klas. Vol is namelijk vol. Indien je om één of
andere reden toch niet tevreden bent, kan je je weer uitschrijven voor 30
september en wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
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Uurroosters 2019-2020...
Uurrooster vierde graad en Specialisatie

BEELDHOUWEN EN RUIMTELIJKE KUNST
Atelier Marijke Pans
maandag NM, maandag AV, woensdag AV, vrijdag NM
Atelier Veerle Achten
Maandag VM, dinsdag NM, dinsdag AV, donderdag NM
Atelier Hedwig Snoeks
vrijdag AV, zaterdag VM
FOTOKUNST
Atelier Arno Roncada
maandag AV, dinsdag AV, vrijdag AV, zaterdag VM
GRAFIEKKUNST
Atelier Katrien Matthijs
maandag NM, donderdag NM
Atelier Carlo Hermans
maandag AV, donderdag AV
SCHILDERKUNST
Atelier Marc Claes
maandag VM, maandag AV, donderdag VM, donderdag AV
Atelier Liesbet Lenaerts
maandag VM, maandag NM, donderdag VM, donderdag NM
Atelier Esther Heilbron
maandag AV, woensdag NM, woensdag AV, vrijdag NM
Atelier Herman Maes
dinsdag AV, donderdag AV, vrijdag AV, zaterdag VM
Schilderkunst Houthalen-Oost – 1 of 2 lesbeurten per week
Dinsdag AV – Liesbet Lenaerts
Vrijdag AV – Leen Timmermans
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TEKENKUNST
Atelier Martine Theys
dinsdag VM, donderdag VM, vrijdag AV, zaterdag VM
Atelier Gert Vervoort
dinsdag NM, dinsdag AV, donderdag NM, donderdag AV,
Atelier Peter Coun
maandag VM, maandag AV, woensdag VM, woensdag AV
Atelier Hedwig Snoeks
maandag NM, woensdag NM
Tekenkunst Houthalen-Oost – 1 lesbeurt/week dinsdag NM
Tekenkunst Tessenderlo – 1 of 2 lesbeurten per week
Martine Theys
dinsdag NM
Gert Vervoort
zaterdag VM
Peter Coun
dinsdag AV
Katrien Matthijs donderdag AV
PROJECTATELIER
2 lesbeurten per week, keuze uit volgende momenten
dinsdag VM, woensdag AV, donderdag AV, vrijdag AV, zaterdag VM, zaterdag NM
leerkrachten:
Liesbet Lenaerts, Marc Claes, Veerle Achten, Martine Thijs, Marijke Pans, Gert
Vervoort, Herman Maes
Uren : Voormiddag (VM): 08u50-12u30 // Namiddag (NM): 13u20-17u00 // Avond
(AV): 18u20-22u00
Pauze voormiddag: 10u30-10u50 // Pauze namiddag: 15u00-15u20 //
Pauze avond: 20u00-20u20
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VAKANTIEREGELING 2019-2020

Herfstvakantie
van maandag 28 oktober 2019 t/m zondag 3 november 2019
Wapenstilstand
maandag 11 november 2019
Kerstvakantie
van maandag 23 december 2018 t/m zondag 5 januari 2020
Krokusvakantie
van maandag 24 februari 2019 t/m zondag 1 maart 2020
Paasvakantie
van maandag 6 april 2020 t/m zondag 19 april 2020
Dag van de arbeid
vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaartverlof
donderdag 21 mei 2020 + vrijdag 22 mei 2020 + zaterdag 23 mei 2020
Pinksterverlof
zondag 31 mei 2019 + maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2020

Veiligheid en gezondheid...
Studenten moeten steeds alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen en de
wettelijk opgelegde beschermingsmiddelen gebruiken. Beschermingsmiddelen die
niet door de school ter beschikking worden gesteld, dien je als student zelf aan te
schaffen, in functie van je technische werkzaamheden in het atelier.
ACADEMIE = TERPENTIJN EN WHITE SPIRIT VRIJ
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Vertrouwenspersoon...
De namen van de vertrouwenspersonen in de school bij grensoverschrijdend
gedrag zijn:
Lydia Eerdekens 011/80 82 92
Marijcke Lecok
011/80 82 91
Werkplaatsreglement...
Om iedere student toe te laten op aangename wijze les te volgen, heeft de
academie een werkplaatsreglement opgesteld dat je dient na te leven. Een atelier
is immers bedoeld als fijne werkruimte voor alle studenten en niet als persoonlijke
opslagplaats of atelier. De academie wil je dan ook met aandrang verzoeken om je
werkplek na elke les volledig op te ruimen en je persoonlijke
kunstenaarsbenodigdheden telkens terug mee te nemen naar huis, vb.
materialenkoffers, afgewerkte kunstwerken, lege dragers, schilderspaletten, lege
potjes, potjes met oplosmiddel, enz. Het volledige werkplaatsreglement hangt op
in elk atelier. Dank je voor je medewerking!
WIFI in de academie...
Je kunt op volgende manier verbinding maken met het netwerk WIFI_HZ in kasteel
Meylandt, het koetshuis en het Heem.
1. Activeer wifi op je toestel en zoek naar beschikbare wifi netwerken.
2. Selecteer het netwerk WIFI_HZ om te connecteren.
3. Open je internet browser. Je komt automatisch op de registratiepagina
van Heusden-Zolder terecht.
4. Klik hier op “Registreer” en selecteer vervolgens je registratie methode.
5. Na registratie kan je gedurende 1 dag surfen.
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Bezoek onze website
www.academie.be
Je kan er terecht voor algemene schoolinformatie, academiereglement,
activiteitenkalender, tentoonstellingen en andere projecten, fotoreportages,
studiereizen, enz.

Volg de academie op Facebook via
academie heusden-zolder
en blijf op de hoogte van al onze activiteiten.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail naar
academie@heusden-zolder.be
Neem gerust contact op of geef ons je mening.
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