
 
 

 

INFORMATIEFICHE VOOR HET SCHOOLJAAR 2022-2023 

 

1. inschrijven – inschrijvingsgeld – kortingen – fiscaal attest  
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 

 
- voor kinderen/jongeren tot 18 jaar € 74  standaardtarief  
- voor kinderen/jongeren tot 18 jaar € 49  korting tarief     soms is een attest nodig 

 

- voor jongeren van 18 tot 25 jaar  € 145  korting tarief 18+   geen attest nodig 
- volwassenen vanaf 25 jaar     € 343  standaardtarief 18+ 
- volwassenen vanaf 25 jaar    € 145  korting tarief 18+   attest nodig 

 

Wanneer heb je recht op het verminderd tarief? 

 

Tot 18 jaar  

Korting voor een 2° en volgende inschrijving in het gezin: 

- broer of zus 
nieuw: ook korting bij gedeelde verblijfsregeling 

- inschrijving van jezelf of broer/zus aan de muziekacademie 
- zie verder (vanaf 18 jaar) voor de voorwaarden voor het kind en/of een ouder 

 

Vanaf 18 jaar 

Een attest is altijd nodig. Het juiste attest moet uiterlijk op 30/09/2022 op het secretariaat zijn. 

 

Wie is rechthebbende? 

- je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of daarmee gelijkgesteld 
- je ontvangt een leefloon van het OCMW of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is 
- je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag  
- je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een tegemoetkoming van de 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  
- je bent begunstigde van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %).  
- je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een 

pleeggezin 
- je bezit het statuut van erkend politiek vluchteling. 
- je bent voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt. 
- je bent begunstigde van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.  
- personen ten laste van de rechthebbenden  

  

De nodige attesten kan je bezorgen tot uiterlijk 30/09/2022.  

Inschrijvingsgeld (gedeeltelijk) terugvorderen kan tot uiterlijk 30/09/2022. 

 

Kinderen tot 14 jaar ontvangen automatisch een fiscaal attest. Dit krijg je per mail toegestuurd in februari 

2023. 

 

Op onze website academie.be vind je de voorwaarden waaraan je moet voldoen om het verminderd tarief 

te bekomen en de reglementering m.b.t. de vereiste attesten. 

 

  



 
 

2. aanwezigheden – afwezigheden 
 

Deeltijds kunstonderwijs (DKO) is gesubsidieerd onderwijs in de vrijetijd en valt niet onder de leerplichtwet. 

Toch stelt het Ministerie van onderwijs ook aanwezigheidsverplichtingen aan les volgen in het DKO. 

Elke academie is verplicht de aanwezigheden van leerlingen te registreren en te controleren. 

Als je niet naar de les komt, ben je ofwel gewettigd afwezig ofwel ongewettigd afwezig. 

 

Je bent gewettigd afwezig bij ziekte (met attest) 

Bezorg de leerkracht hiervoor een doktersattest met vermelding van de ziektedag(en) of de periode van 

(mogelijke) afwezigheid wegens ziekte. 

 

Je bent gewettigd afwezig van rechtswege (met attest) 

- wegens school- of beroepsverplichtingen.  
- wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders 
- om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van 

een persoon die onder hetzelfde dak woont. 
- om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende                

levensbeschouwelijke overtuiging. Zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/religieuze-feestdagen.  
- als de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is (bv. omwille van      

wateroverlast, stormschade, … op de vestigingsplaats).  
- wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank. 
- wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg.  
- om een familieraad bij te wonen.  
- om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte 

voor een individuele selectie of als topsporter met een A- of B-statuut.  
- om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als de leerling een topkunstenstatuut A of 

B heeft voor het betrokken schooljaar. 
- wegens deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair onderwijs. 
- door een zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 

weken na de bevalling.  
- door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel.  

 

Je bent gewettigd afwezig om een persoonlijke reden 

Geen attest nodig, geen uitleg nodig. Maximaal 3 keer per schooljaar. 

 

Je bent ongewettigd afwezig als je geen geldig attest hebt én al driemaal afwezig was om een persoonlijke 

reden 

Je mag echter wel ongewettigd afwezig zijn. De verificatie aanvaardt ongewettigde afwezigheden tot 

maximaal 1/3 van het aantal lessen.  

Maar: ben je 3 weken na elkaar ongewettigd afwezig, dan ben je niet langer regelmatig, en word je 

beschouwd als uitgeschreven, tenzij je één of meer van die afwezigheden wettigt binnen de maand na de 

derde week afwezigheid. 

 

 

3. lestijden 
 

Tot 18 jaar:   zie onze website academie.be voor alle lestijden per lesplaats 

Vanaf 18 jaar:  8u50 - 12u30  /  13u20 – 17u00  /  18u20 – 22u00 

 

 

4. evaluatie en eindbeoordeling 
 

Onze leerkrachten stimuleren elke leerling om zich zo goed als mogelijk te bekwamen in de beeldende 

kunsten. Misschien merk je het niet omdat je er zoveel plezier beleeft, maar in de lessen wordt er gewerkt 

aan lesdoelen en richt men zich op competenties die voor jouw atelier, graad en studiejaar van toepassing 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/religieuze-feestdagen


 
 

zijn. Gedurende het schooljaar worden je werken ook hiernaar geëvalueerd. Tweemaal per schooljaar 

wordt jouw ontwikkeling weergegeven in een evaluatieverslag. Door even stil te staan en terug te blikken, 

kunnen jij en je leerkracht samen weer gerichter vooruit. 

Een evaluatieverslag ontvang je 2 keer per schooljaar: in de maand februari en eind juni.  

Deze individuele evaluatie wordt door de leerkracht persoonlijk toegelicht.  

 

Het is niet mogelijk om 2 keer eenzelfde jaar te doorlopen, tenzij je niet voldoet aan de vereiste 

competenties. 

 

Op het einde van elke graad of kortlopende opleiding ontvangt elke leerling een leerbewijs. Hiermee wordt 

aangetoond dat je voldoet aan de vereiste competenties. 

 

 

5. academiereglement en artistiek pedagogisch project (APP) 
 

Het academiereglement en het APP kan je raadplegen op de website van de academie.  

(tekst in opmaak) 

 

 

6. privacy 
 

De academie is gebonden aan de regelgeving betreffende de GDPR (General Data Protection Regulation) 

ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Op de website van de academie kan je hierover meer toelichting lezen, en bij inschrijving geef je wel of niet 

toestemming aan de academie om beeldmateriaal te gebruiken. 

 

 

7. schoolverzekering 
 

Voor alle leerlingen is er een ongevallenverzekering voorzien, vanaf de officiële inschrijving.  

Het betreft een persoonlijke ongevallenverzekering, 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.  

 

Van ongevallen waarbij een student betrokken is, dient steeds onmiddellijk aangifte te worden gedaan op 

het secretariaat.  

Sommige ongevallen waarvan een andere persoon de oorzaak is, vallen onder de familiale verzekering. 

Lichamelijke ongevallen die gebeuren tijdens studiereizen, worden voor alle leerlingen door de 

schoolverzekering gedekt.  

 

Kunstwerken op de officiële tentoonstellingen van de academie, opgenomen in de jaarlijkse 

activiteitenkalender (uitgezonderd tentoonstellingen die georganiseerd worden in eigen huis), worden 

verzekerd voor beschadiging. Diefstal zonder braak of geweld wordt niet gedekt door de verzekering. U 

kunt voor dit laatste eventueel zelf een verzekering afsluiten.  

 

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. 

 

 

  



 
 

8. studentenkaart 
 

Een studentenkaart kan je aanvragen na het afsluiten van de inschrijvingen, vanaf 1/10/2022. 

 

 

9. vakantieregeling en feestdagen 
 

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 

Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 februari 2023 

Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023 (paasmaandag: 10 april) 

Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 

Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 

Pinksteren en pinkstermaandag: zondag 28 en maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023 

 

Pedagogische studiedagen: dinsdag 13 december 2022 en vrijdag 17 maart 2023 

Facultatief verlof: vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2023 (Hemelvaartweekend) – zondag 21 mei 2023 is er 

wel les! 

 

Voor onze activiteitenkalender verwijzen we naar onze website academie.be 

 

 

10. secretariaat 
 

Het secretariaat van de academie bevindt zich in kasteel Meylandt. 

 

Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten 

Meylandtlaan 20 

3550 Heusden-Zolder 

 

Openingsuren secretariaat 

maandag tot vrijdag 

8u30 – 12u30 

13u00 – 17u00 

18u00 – 22u00 

zaterdag 

8u30 – 12u30 

 

  011 80 80 89            

 academie@heusden-zolder.be 

 www.academie.be 

 @academieheusdenzolder 

 academie heusden-zolder 
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