Lijsterbessenlaan 24 - 9120 Beveren
T 03 750 10 75
academie@beveren.be
www.dekunstacademiebeveren.be

ALGEMENE INFO
2019-2020
ALGEMENE INFO

1

INHOUD
Adressen academie

…

…

…

…

3

Inschrijvingen

…

…

…

…

4

Inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2019-2020 …
Wie kan er genieten van een verminderd tarief?
Korting vrijetijdspas
… …
…
Bijdrage SEMU
… …
…
Bijdrage MCV3
… …
…

…
…
…
…
…

6
7
8
8
8

Terbeschikkingstelling instrumenten

…

…

9

Vakantie- en verlofregeling

…

…

11

2

SCHOOLJAAR 2019-2020
DE KUNSTACADEMIE BEVEREN
HOOFDSCHOOL
BEVEREN

Lijsterbessenlaan 24
T 03 750 10 75
academie@beveren.be
www.dekunstacademiebeveren.be

VESTIGINGSPLAATSEN
BAZEL
BEVEREN
HAASDONK
KALLO
KIELDRECHT

KRUIBEKE
MELSELE
VRASENE
ZWIJNDRECHT

Oud politiecommissariaat
Sint-Maartencampus
Gemeenteschool
Beeldende kunst
Gemeenteschool
Beeldende kunst
Gemeenteschool
Beeldende kunst
CC Ermenrike
“De Brouwerij”
Gemeenteschool
Beeldende kunst
Gemeenteschool
Beeldende kunst
Oud gemeentehuis

Dorpsstraat 9
Kallobaan 1 (orgelles)
W. Van Doornyckstraat 69
Perstraat 8
Hoog-Kallostraat 30
Hoog Kallostraat 28
Molenstraat 58
Molenstraat 60
Molenstraat 32A
O.L. Vrouwplein 19
Schoolstraat 15
St. Elisabethstraat 31A
Nieuwe Baan 8
Nieuwe Baan 6
Dorp West 2
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INSCHRIJVINGEN
INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 20192019-2020
ONLINE via www.dekunstacademiebeveren.be of www.mijnacademie.be
• herinschrijven vanaf woensdag 12 juni om 14.00u
• nieuwe inschrijvingen vanaf maandag 17 juni om 14.00u

U kan ook langskomen voor info en/of inschrijvingen op volgende locaties en data:

JUNI 2019
MELSELE
Gemeenteschool, Schoolstraat 15
WOE 19 juni
13.00u > 18.00u

Bancontact mogelijk

VRASENE
Gemeenteschool, Nieuwe Baan 8
DO 20 juni
15.45u > 18.45u

Bancontact mogelijk

ZWIJNDRECHT
OCMW gebouw, Dorp Oost 45
VRIJ 21 juni
16.00u > 20.00u

Bancontact mogelijk

KIELDRECHT
Gemeenteschool, Molenstraat 58
VRIJ 21 juni
16.00u > 19.00u

GEEN bancontact

BAZEL
Kasteel Wissekerke, Koningin Astridplein 17
ZA 22 juni
14.00u > 17.00u

Bancontact mogelijk

BEVEREN
Kunstacademie, Lijsterbessenlaan 24
MA 24 juni
DI 25 juni
DO 27 juni
VRIJ 28 juni

14.00u > 17.00u
14.00u > 17.00u
14.00u > 17.00u
14.00u > 17.00u

19.00u > 21.00u
19.00u > 21.00u
19.00u > 21.00u
19.00u > 21.00u

Bancontact
mogelijk

HET SECRETARIAAT IS GESLOTEN
VAN MA 01 JULI TOT ZO 25 AUGUSTUS 2019
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AUGUSTUS 2019
BEVEREN
Kunstacademie, Lijsterbessenlaan 24
MA 26 augustus
DI 27 augustus
WOE 28 augustus
DO 29 augustus
VRIJ 30 augustus

09.00u > 11.30u
09.00u > 11.30u
09.00u > 11.30u
09.00u > 11.30u
09.00u > 11.30u

14.00u > 19.00u
14.00u > 19.00u
14.00u > 19.00u
14.00u > 19.00u
14.00u > 19.00u

Bancontact
mogelijk

SEPTEMBER 2019
BEVEREN
Kunstacademie, Lijsterbessenlaan 24
MA - VRIJ
ZA

14.00u > 17.00u
09.00u > 11.30u

18.30u > 21.30u

Bancontact
mogelijk
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INSCHRIJVINGSGELD VOOR HET
SCHOOLJAAR 2019-2020
Om als regelmatige leerling te worden toegelaten, dient de leerling uiterlijk op 30
september van het lopende jaar volgend inschrijvingsgeld betaald te hebben, voor zover
de vermelde leeftijd bereikt is op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar:

INSCHRIJVINGSGELD VOOR HET SCHOOLJAAR 2019 – 2020
Om als regelmatige leerling te worden toegelaten, dient de leerling uiterlijk op 30
september van het lopende jaar volgend inschrijvingsgeld betaald te hebben, voor zover
de vermelde leeftijd bereikt is op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar:
A. Normale tarieven:
1° hetzij € 67 voor leerlingen tot en met 17 jaar (geboren vanaf 2002)
2° hetzij € 132 voor leerlingen tussen 18 en 24 jaar (geboren tussen 1995 en 2001)
3° hetzij € 314 voor leerlingen vanaf 25 jaar (geboortejaar 1994)
B. Verminderde tarieven:
1° hetzij € 43 voor leerlingen tot en met 17 jaar (geboren vanaf 2002)
2° geen verminderd tarief voor leerlingen geboren tussen 1995 en 2001
3° hetzij € 132 voor leerlingen vanaf 25 jaar (geboortejaar 1994)

Belangrijk bericht ivm verminderd tarief:
Het is verplicht om gelijktijdig met de inschrijving een geldig attest voor te
leggen. Indien u nog niet over een geldig attest beschikt zijn we verplicht om
het volledige tarief aan te rekenen. Als u het volledige tarief heeft betaald en
ten laatste 28 september 2019 alsnog een geldig attest kan voorleggen zal de
gemeente Beveren het verschil terugstorten. Na deze datum kunnen we geen
attesten meer aanvaarden, daar het inschrijvingsgeld dan wordt doorgestort
naar het ministerie.
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WIE KAN GENIETEN VAN EEN VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD?
Opgelet: je attest moet geldig zijn op het moment van inschrijving of in de maand
september!
Wie kan er genieten van
verminderd inschrijvingsgeld?

Welk attest dien je hiervoor mee te brengen?

Een attest van de RVA of VDAB
Uitkeringsgerechtigde volledig
(geen attesten van vakbonden)
werklozen (verplicht ingeschreven als met vermelding ‘aanvraag van een vermindering
werkzoekende) of personen ten laste van het inschrijvingsgeld in het deeltijds
kunstonderwijs’
Leefloners of personen ten laste

Een attest van het OCMW

Gepensioneerden met een
‘inkomensgarantie voor ouderen’ of
rentebijslag

een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor
Pensioenen

Residenten in gezinsvervangend
tehuis of MPI of pleeggezin

Een schriftelijke of elektronische verklaring van de
directie van de instelling waar de leerling verblijft of
die de leerling geplaatst heeft

Statuut erkend politiek vluchteling

Een attest van het Commissariaat-Generaal voor
Vluchtelingen en Staatlozen
of een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling)
van de gemeente waar de leerling verblijft
of identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Personen met een
arbeidsongeschiktheid van 66%

Personen met een verhoogde
verzekerings-tegemoetkoming of
personen ten laste

Attest ziekteverzekering met vermelding 66%
arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit
of attest FOD met vermelding “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”
Attest ziekenfonds met vermelding verhoogde
tegemoetkoming

Minder dan 18 jaar en een extra
inschrijving in een tweede domein in Een inschrijvingsbewijs van de andere academie
het DKO
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KORTING VRIJETIJDSPAS BEVEREN
Het gemeentebestuur van Beveren staat een korting toe voor de houders van een
vrijetijdspas bij de inschrijving bij de academie. De vrijetijdspas is bestemd voor de
inwoners van Beveren die:
* recht heben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekterverzekering
* beschikken over een door het OCMW van Beveren goedgekeurde aanvraag
De vrijetijdspas kan aangevraagd worden bij de het Sociaal Huis, Oude Zandstraat 92 te
Beveren, tel. 03/750 46 00.
Op vertoon van de vrijetijdspas uitgereikt door de gemeente Beveren moet het volgende
betaald worden:
Kinderen jonger dan 18 jaar
volledig tarief
verminderd tarief
Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar
Volwassenen vanaf 25 jaar
volledig tarief
verminderd tarief

€ 14
€ 9
€ 27
€ 114
€ 27

BIJDRAGE SEMU
De gemeente Beveren heeft een licentie ondertekend met SEMU, waardoor de academie
op legale wijze partituren mag kopiëren. Hierdoor moeten we wel aan alle leerlingen van
de studierichting muziek jaarlijks een bijdrage vragen. Voor het schooljaar 2019-2020 werd
dit bedrag vastgesteld op € 7.

BIJDRAGE MCV 3
Aan alle leerlingen die het vak MCV 3de graad volgen vragen we een bijdrage van € 20 voor
het financieren van de verschillende projecten (ingangskaarten concerten, workshops,
lezingen, …)
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TERBESCHIKKINGSTELLING INSTRUMENTEN
RETRIBUTIEREGLEMENT
MUZIEKINSTRUMENTEN.

INZAKE

DE

TERBESCHIKKINGSTELLING

VAN

ART. 1 - De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans kan aan de leerling
die op regelmatige wijze de lessen volgt, een muziekinstrument (eigendom van de
school) ter beschikking stellen, d.i. in bruikleen afstaan hetzij gebruik in de school
tijdens zijn lestijden. De directie beslist over de toekenning van dit instrument. Een
leerling kan slechts één instrument huren of gebruiken, tenzij de directie hier anders
over beslist (b.v overstock). De leerling wordt geacht al het nodige te doen om het
instrument in behoorlijke staat te houden.

ART. 2 - De terbeschikkingstelling van een instrument gebeurt telkens voor één
schooljaar en kan maximaal verlengd worden tot het einde van de 2de graad.
Deze termijnen kunnen onder geen beding overschreden worden, tenzij het gaat om
een speciaal of uitzonderlijk instrument of tenzij de directeur anders beslist.
Deze bepalingen gelden niet voor het gebruik van de piano.

ART. 3 - De terbeschikkingstelling impliceert dat de leerling per schooljaar een
vergoeding is verschuldigd voor huur, verzekering en onderhoud van een
huurinstrument en voor gebruik onderhoud van een piano.
Deze vergoedingen worden bepaald als volgt:
a) Huurinstrumenten
1 all-in prijs van 51 euro voor een 1ste instrument.voor huur, verzekering en
onderhoud
2 all-in prijs van 38 euro voor een 2 de instrument voor huur, verzekering en
onderhoud
b ) gebruik piano’s
€ 28 voor het gebruik in de school tijdens de lestijden van piano. Dit geldt voor de
vakken piano, piano jazz pop rock en de klavierklas.
Eventuele herziening van één dezer vergoedingen wordt slechts van toepassing bij
het eerst volgende schooljaar.
ART. 4 - .De vergoedingen worden de eerste maal geïnd bij het ontvangst van het
instrument.
De daaropvolgende jaren tijdens de inschrijving van de leerling
De vergoeding voor gebruik van piano wordt geïnd bij de inschrijving.
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ART 5 De instrumenten worden in perfecte staat afgeleverd aan de huurder. Alle
instrumenten werden voor de verhuur nagekeken, en geleverd met de bijhorende
bijbehoren (strijkstok, originele kist, mondstuk). Snaren voor strijkinstrumenten en
rieten voor blaasinstrumenten worden zelf aangekocht.

ART. 6 - Nadere bepalingen betreffende
1) huurinstrumenten
Bij vroegtijdige stopzetting van de cursus wordt de huur, verzekering of bijdrage
onderhoud noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.
2) gebruik piano’s
Bij vroegtijdige stopzetting van de cursus wordt de vergoeding noch geheel noch
gedeeltelijk terugbetaald.
Het instrument moet in goede staat worden teruggegeven inclusief de bijbehoren
(mondstuk, originele kist, strijkstok)

ART.7 :Bij ernstige beschadigingen toegebracht door de huurder of derden worden de
herstellingskosten verhaald op de huurder.

ART 8 De expertise bij een schadegeval wordt uitgevoerd door vakspecialist aangeduid
door de gemeente Beveren

ART. 9 - De directie kan de onmiddellijke inlevering van het uitgeleende instrument
eisen:
a) bij stopzetting van de studies;
b) in geval de leerling niet meer voldoet aan de criteria van “regelmatige financierbare
leerling”;
c) in geval van klaarblijkelijke slordigheid of expliciete wanbehandeling.
In al deze gevallen gelden de bepalingen van artikel 5.

ART. 10 - De ouder, voogd of meerderjarige leerling verklaart zich, door het hier
bedoelde ontlenen of gebruiken van een instrument, akkoord met onderhavig
reglement.
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VAKANTIE- EN VERLOFREGELING
1. Aanvang van het schooljaar:
zondag 01 september 2019
2. Vakanties:
-

Herfstvakantie:
Maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 03 november 2019

-

Kerstvakantie:
Maandag 23 december 2019 tot en met zondag 05 januari 2020

-

Krokusvakantie:
Maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020

-

Paasvakantie:
Maandag 06 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020

3. Vrije dagen:
Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand)
Maandag 13 april 2020 (Paasmaandag)
Vrijdag 01 mei 2020 (Feest van de arbeid)
Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartdag)
Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
4. Fakultatieve dagen:
* Zaterdag 2 mei 2020
* Zondag 3 mei 20120
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