
Mail voor leerlingen die lab volgen tijdens schooljaar 2019-2020 
 

Beste leerling, 

 

Tijdens het schooljaar 2019 – 2020 ben je ingeschreven om muzieklab te volgen. 

Hieronder volgt een beetje meer uitleg over een vernieuwde manier van werken die beter inspeelt 

op de behoeftes van elke leerling. 

We starten dit schooljaar met een nieuw systeem voor muzieklab.  Je hebt als leerling meestal de 

keuze tussen 2 opties.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Optie 1  

Je volgt een muzieklab dat heel het schooljaar door op dezelfde dag en hetzelfde uur gegeven 

wordt.  Te beginnen vanaf 2 september tot 30 juni (37 lestijden) 

Mogelijkheden : 

Maandag 9 u tot 10 u  Piet Stryckers (alleen volwassenen) 

Maandag 19 u tot 20 u  Piet Styckers  introductielessen concerten 

Dinsdag 19 u tot 20 u  Ann Heynen (voor leerlingen richting folk) 

Woensdag 18 u tot 19 u Ann Heynen (grondige kennis van de muziektaal) 

Donderdag 19 u tot 20 u Piet Stryckers  

Donderdag 20 u tot 21 u Sander Geudens (singer songwriter) 

Vrijdag 20 u tot 21 u  Stéphane Vande Ginste (hedendaagse muziek) 

Vrijdag 20 u tot 21 u  Midas Wouters (opnametechnieken) 

Zaterdag 12 u tot 13 u  Miranda Pieters (projectensemble) 

 

 

 



 

 

 

 

Hopelijk hebben we jullie hiermee goed ingelicht over dit vernieuwde systeem. 

Meer uitleg krijg je van je leerkracht. 

Mochten er toch nog vragen zijn die niet kunnen opgelost worden mag je altijd mailen naar de 

coördinator muzieklab (miranda.pieters@academieschoten.be). 

We wensen je heel veel muzikaal genot en leerplezier! 

 

Het muzieklab team 

 

Optie 2  

Je volgt een muzieklab in een modulair systeem.  Dit wil zeggen dat je 3 modules van 10 lessen 

kiest.  Bij de eerste en de tweede module hoort een concertbezoek dat in de les wordt 

voorbereid.  De plaats, datum en prijs voor deze concertbezoeken worden meegedeeld tijdens 

de module.  Dus je volgt 3 modules van 10 lessen (30 lestijden) en je gaat naar 2 concerten (7 

lestijden). De eerste module staat voor iedereen vast.  Voor de leerlingen die de klassieke 

richting volgen is dit een inleiding tot Westerse muziekgeschiedenis (op een actieve manier 

overgebracht) en voor de pop/jazz leerlingen is dit een inleiding tot de popmuziek in 2 delen.   

Voor de leerlingen pop/jazz gaan deze modules door op  

Dinsdag van 18 u tot 19 u   deel 1 (nieuwe leerlingen)   Stijn Possemiers 

Dinsdag van 20 u tot 21 u   deel 2 (voor lln die deel 1 volgden)  Stijn Possemiers 

Voor de leerlingen die de klassieke studierichting volgen zijn er verschillende  

mogelijkheden : 

maandag van 19 u tot 20 u  Miranda Pieters 

woensdag van 16 u tot 17 u  Bavo Maes 

Vrijdag van 18 u tot 19 u  Bavo Maes 

Zaterdag van 9 u tot 10 u  Miranda Pieters 

De eerste module start in de week van 16 september en loopt tot eind november. Module 2 

start vanaf 6 januari en module 3 vanaf 23 maart. 

Meer uitleg over het verdere verloop van het schooljaar krijg je tijdens de lessen van de eerste 

module.  Voor de herfstvakantie krijg je een mail waarin je je voorkeuren kunt aanduiden 

welke modules je daarna zou willen volgen.   

 



 


