ACADEMIE ARENDONK

Beste mevrouw, mijnheer,
U bent geïnteresseerd in onze Academie en wenst deel te nemen aan één van onze opleidingen.
Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
Vanaf de OPENDAGEN die doorgaan op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019, kan je inschrijven voor
het schooljaar 2019-2020. Dit kan zowel op het secretariaat als via onze website.
Leerlingen vanaf 18 jaar (°2001) volgen les in de vierde graad.
De vierde graad telt vijf lesjaren. U schrijft elk schooljaar opnieuw in.
U volgt verplicht 8 lesuren per week (één hele dag of twee halve dagen) en dit gedurende 40 weken per
schooljaar. Tijdens de maand augustus ontvangt u een brief/ e-mail van ons met alle informatie over de
start van het nieuwe schooljaar en een opsomming van het materiaal dat u nodig heeft tijdens de eerste
les.
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 3 september 2019.
De eerste lessen zijn een kennismaking met de opleiding. Er volgt een evaluatie door de docent.
Na een positieve beoordeling betaalt u het inschrijvingsgeld, pas dan is de inschrijving officieel.
De datum van inschrijven kan bepalend zijn voor de toewijzing van uw lesmomenten.
Binnen hetzelfde schooljaar kan u inschrijven aan slechts één Academie van het Deeltijds Kunstonderwijs
Beeldende en Audiovisuele Vorming.
Het is belangrijk dat u deelneemt aan de lessen vanaf het begin van het schooljaar.
Ervaring: er is geen voorkennis vereist.
Inschrijvingsgeld:
Het inschrijvingsgeld wordt elk jaar bepaald door de overheid. De tarieven voor het schooljaar 2019-2020
zijn op dit ogenblik nog niet gekend.
Hieronder vindt u ter indicatie de bedragen van het schooljaar 2018-2019.
- volwassenen vanaf 25 jaar: 324 euro indien in België wonend, 440 euro indien niet in België wonend
- leerlingen van 18 jaar tot 24 jaar (jongvolwassenen): 146 euro indien in België wonend, 262 euro indien
niet in België wonend.
- kinderen en jongeren: 65 euro indien in België wonend, 115 euro indien niet in België wonend.
Tot uiterlijk 30 september 2019 kan u de inschrijving annuleren en het inschrijvingsgeld terugvorderen
(-10 euro administratiekosten).
Materiaalkosten:
Deze zijn afhankelijk van de richting die u volgt maar bedragen niet meer dan +/- 300 euro per schooljaar.
Kinderen kunnen deelnemen aan de lessen vanaf 6 jaar (°2013).
Leerlingen van de eerste en tweede graad (kinderklas) volgen 2 lesuren per week en de jongeren (derde
graad) volgen 4 lesuren per week. De ouders kunnen voor hen inschrijvingen via de website en op het
secretariaat.
Wenst u meer informatie? U kan ons steeds contacteren via e-mail secretariaat@academiearendonk.be of
telefonisch +32 (0) 14 442061/62 tijdens kantooruren. De Academie is gesloten op maandag.
Op www.academiearendonk.be vindt u informatie over onze school en over de mogelijke opleidingen.
Op www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dko vindt u meer uitleg over het deeltijds kunstonderwijs in
Vlaanderen.
Met vriendelijke groeten,
de directeur Marc Hermans en administratie Academie Arendonk

