
 

ALGEMEEN 
 
TOONMOMENTEN  
Leerlingen en ouders zijn steeds van harte welkom op de talrijke exposities, concerten en voorstellingen. 
Simultaan is er gelegenheid tot informeel contact met de leerkrachten en de directeur.  

KLEMTOON  
•  Klemtoon verschijnt viermaal per jaar en is online te consulteren of mee te nemen in de school.  
•  Inzendingen en/of recensies van concerten of voorstellingen door leerlingen worden erg gewaardeerd!  De 
redactie neemt jouw journalistieke en/of artistieke bijdrage met plezier in ontvangst.  
•  Mail naar academie@schoten.be, met vermelding Klemtoon.  

BIBLIOTHEEK  
De academie beschikt over een veelzijdige bibliotheek met een schat aan partituren, poëzie, literatuur en 
naslagwerken. Leerlingen kunnen gratis werken ontlenen. Voor meer info, neem contact op met onze 
bibliothecaris: ellen.storms@schoten.be  

COMMUNICATIE & EVALUATIE  
Alle communicatie aangaande de lessen, concerten, expo's en schoolproducties wordt digitaal verzonden naar het 
mailadres van elke betrokken leerling. Ook de halfjaarlijkse evaluaties en de evaluatie op het einde van het 
schooljaar krijgt u via mail toegezonden.  

OEFENEN  
• Oefening baart kunst. Musiceerplezier en artistieke voldoening zijn het resultaat van dagelijkse studie en 
training. Dag na dag leer je het instrument, de stem, de houding en motoriek almaar beter beheersen. In dit 
proces is de leraar de coach die wekelijks tips geeft om de nodige progressie te maken. Maar de leerling zelf 
bepaalt de effectieve evolutie en die is afhankelijk van de studie thuis.  
• In onze Academie is inzet overigens belangrijker dan talent! Voor de starters adviseren wij dagelijks 20 minuten 
oefentijd. De gevorderden zoeken dit uit in overleg met de leraar. De leerlingen van de vierde graad vormen de 
spits van de Academie. Zij hebben een boeiend en inspirerend programma te verwerken. Zij maken deze keuze 
bewust en investeren hiervoor dagelijks de nodige studie.  

CONTACT MET DE ACADEMIE  
Waar mensen met elkaar omgaan, ontstaan occasioneel misverstanden. Dat is in een academie niet anders. Om 
dit te vermijden dringen we erop aan elk gevoel van onbehagen meteen kenbaar te maken aan de betrokken 
leraar. Blijft het probleem overeind, dan staat de directeur steeds ter beschikking om samen met de betrokkenen 
naar een oplossing te zoeken.   

ONLINE  
•  Academiereglement  
•  Artistiek-Pedagogisch Project  
•  Kalender  
•  Nieuws uit de Academie  
•  Uurroosters  
•  Privacyverklaring  
•  Zorgvraag  
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FEEDBACK  
Wij stellen feedback op prijs! Met vragen en/of suggesties kan je altijd bij ons terecht!  

INSCHRIJVEN  
Op deze data krijg je telefonische ondersteuning (03 685 02 56) of kan je langskomen: 
• woensdag 1 juni tot en met zaterdag 2 juli 2022 (uitgezonderd za 25 juni) 
• maandag 29 augustus tot en met vrijdag 30 september 2022 
Steeds op deze momenten: 
• in campus Podium (Jozef van Craenstraat 4) 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 14:00-20:00 / zaterdag 10:00-13:00 
• in campus Beeld (Vordensteinstraat 47) 
maandag, dinsdag, woensdag 14:00-20:00 / donderdag, zaterdag 10:00-13:00  
 

Voorkennis en attesten  
Je kan je enkel inschrijven voor een volledige opleiding met een vastgesteld vakkenpakket. Je kan meteen op jouw 
niveau starten indien je voorkennis kan aantonen. Breng attesten van vorige opleidingen mee.  

Combineren  
Je ‘mag’ de domeinen beeldende en audiovisuele kunsten, muziek, woordkunst-drama en dans combineren. Je 
betaalt inschrijvingsgeld per domein.  

Uurrooster  
Lesuren van klassikale vakken zijn gekend bij aanvang inschrijvingen. Lesuren van individuele vakken worden 
bepaald door leerkracht en leerling na onderling overleg tijdens de afspraakmomenten bij aanvang schooljaar. 
Meer info: www.academieschoten.be  

INSCHRIJVINGSGELDEN  
Voor schooljaar 2022-2023 vraagt het departement Onderwijs volgende tarieven: 
•  5 jaar tot 17 jaar (op 31 december 2022) 
   €74 
   €49 indien recht op verminderd inschrijvingsgeld (**) 
   €14,80 indien UiTPAS van Polder tot Kempen met kansentarief (*) 
•  18 jaar tot 24 jaar (op 31 december 2022) 
   €145 
   €68,60 indien UiTPAS van Polder tot Kempen met kansentarief (*) 
•  18 jaar en ouder (op 31 december 2022) 
   €343 
   €145 indien recht op verminderd inschrijvingsgeld (**) 
 
Forfaitaire bijdrage (Administratiekost) 
€5 voor Schotenaren 
€15 voor NIET-Schotenaren 
€98 voor initiatie instrument (in de eerste graad) 
 
 
 
 

http://www.academieschoten.be/
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(*) UiTPAS van Polder tot Kempen 
Houders van de nieuwe UiTPAS mét kansenstatuut hebben recht op een vermindering. 
Meer info via https://schoten.be/uitpas of https://vanpoldertotkempen.be/  
Op dinsdag 24 mei van 18:00 tot 20:00 uur en op woensdag 25 mei van 13:00 tot 18:00 uur kan je 
uitzonderlijk de UiTPAS (met of zonder kansentarief) aankopen in de Academie, campus podium! 
Je hebt een van onderstaande attesten nodig om een UiTPAS met kansentarief aan te kopen: 
*attest verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit (géén klevertje) 
*attest van schuldbemiddeling 
*doorverwijzing van de sociale dienst van het OCMW 

VAKANTIEREGELING  
Herfstvakantie   maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022 
Wapenstilstand   vrijdag 11 november 2022 
Kerstvakantie   maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023 
Krokusvakantie   maandag 20 t.e.m. zondag 26 februari 2023 
Paasvakantie  maandag 3 t.e.m. zondag 16 april 2023 (paasmaandag: 10 april) 
Dag van de Arbeid  maandag 1 mei 2023 
Hemelvaartweekend donderdag 18 t.e.m. zondag 21 mei 2023 
Pinkstermaandag 29 mei 2023 
Zomervakantie  zaterdag 1 juli t.e.m. donderdag 31 augustus 2023   
 
WIE IS WIE    
Lisbeth Wolfs, directeur, lisbeth.wolfs@schoten.be  
Thomas Sels, stafmedewerker, thomas.sels@schoten.be   
Patrizia Enna, beleidsondersteuner, patrizia.enna@schoten.be  
Marianne Borm, uitleningen, vrijwilligers, administratie, marianne.borm@schoten.be  
Martine Cnaepkens, leerlingenadministratie, martine.cnaepkens@schoten.be  
Ghislaine De Laet, onthaal, ghislaine.delaet@schoten.be  
Karin Roelants, administratie, karin.roelants@schoten.be  
Frie Steenssens, toezicht en vrijwilligers, frie.steenssens@schoten.be  
Ellen Storms, bibliotheek, ellen.storms@schoten.be  
Esther Tuypens, leerlingenadministratie, esther.tuypens@schoten.be  
Reinhilde van Cortenberghe, toezicht, reinhilde.vancortenberghe@schoten.be  
Niki Van de Winckel, toezicht, niki.vandewinckel@schoten.be    
Marleen Van der Straten, onthaal, administratie, marleen.vanderstraten@schoten.be  
Leen Van Doorselaer, onthaal, leen.vandoorselaer@schoten.be  
Pleun van Garderen, toezicht, pleun.vangarderen@schoten.be  
Gina Bylois, Cindy Coppenholle, Nicole De Bock, Saly Niang, onderhoud 
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VESTIGINGSPLAATSEN  
CAMPUS PODIUM: Jozef van Craenstraat 4 / T 03 685 02 56  
• Onthaal: weekdagen 08:30-22:00 / zaterdagen 08:30-17:00  
• Bibliotheek: weekdagen 8:30-12:00 en 13:00-21:00 / zaterdagen 9:00-14:00  
CAMPUS BEELD: Vordensteinstraat 47 / T 03 685 02 56  
• Onthaal: maandag 18:00-21:00 / dinsdag 8:30-21:00 / woensdag 12:00-19:00 / donderdag 8:30-13:00 / 
zaterdag 8:30-14:00 
KONINGSHOF: Sint-Ludgardis Openluchtschool / Sint-Maria-ten-Boslei 10 / T 0499 92 11 59  
DEUZELD: Deuzeldlaan 140-142 (boven gemeentelijke bibliotheek) / T 03 644 37 52  
BLOEMENDAAL: Basisschool Bloemendaal / Paalstraat 309 / T 0492 81 78 19  
KASTEEL: Kasteeldreef 61 / T 0497 28 23 48  
SINT-CORDULAKERK: Sint-Cordulaplein 
’T DORP, Jozef van Craenstraat 1 
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