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SCHOOLJAAR 2018-2019
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
De inschrijvingen gebeuren enkel in de hoofdschool, Lijsterbessenlaan 24 te Beveren op
volgende dagen en uren vanaf maandag 27 augustus 2018:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

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

Tijdens de maand september kan er ingeschreven worden tijdens de openingsuren van de
academie.

RIJKSREGISTERNUMMER
Vanaf het schooljaar 2001 - 2002 wordt door het ministerie van onderwijs ook van elke
DKO-leerling het rijksregisternummer opgevraagd. Daarom vragen we om bij de
inschrijvingen de SIS-kaart van de leerling(en) mee te brengen. Op de voorzijde van deze
electronische “badge” staat RECHTS bovenaan het rijksregisternummer.
Indien u het rijksregisternummer reeds hebt doorgegeven, vragen we toch om het
nogmaals mee te brengen.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Het inschrijvingsgeld dient ofwel contant vereffend te worden (gepast geld meebrengen
a.u.b.) ofwel via bancontact. Geen overschrijving of storting ! Cheques worden niet
meer aanvaard!
De bijdrage die moet betaald worden voor de huur of het gebruik van een instrument
wordt bij de inschrijving reeds vereffend.
Mogen we vragen om op de inschrijvingsformulieren duidelijk een GSM-nummer en
emailadres te vermelden.
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INSCHRIJVINGSGELD VOOR HET
SCHOOLJAAR 2018-2019
Om als regelmatige leerling te worden toegelaten, dient de leerling uiterlijk op 30
september van het lopende jaar volgend inschijvingsgeld 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 € 65 voor leerlingen tot en met 17 jaar (geboren vanaf 2001)
2° hetzij € 129 voor leerlingen tussen 18 en 24 jaar (geboren tussen 1994 en 2000)
3° hetzij € 307 voor leerlingen vanaf 25 jaar (geboortejaar 1993)

B. Verminderde tarieven:
1° hetzij € 42 voor leerlingen tot en met 17 jaar (geboren vanaf 2001)
2° geen verminderd tarief voor leerlingen geboren tussen 1994 en 2000
3° hetzij € 129 voor leerlingen vanaf 25 jaar (geboortejaar 1993)

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 29 september 2018 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.

De verminderde tarieven zijn van toepassing in de volgende gevallen mits het
binnenbrengen van de geldige attesten:

SOCIALE CORRECTIE
* Uitkeringsgerechtigde werklozen en de personen die zij ten laste hebben
Attest van de VDAB waaruit blijkt dat hij/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is, met
vermelding ‘aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds
kunstonderwijs’. Dit attest moet gedateerd zijn in september en ondertekend door een
VDAB-medewek(st)er. Attesten van de vakbond worden NIET aanvaard.
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* Leefloners en personen die zij ten laste hebben
Een attest afgeleverd door het OCMW, een attest ‘inkomensgarantie voor ouders’
* Mindervaliden/gehandicapten (ten minste 66%) en personen die zij ten laste hebben
Voor een korting op basis van mindervaliditeit volstaat:
Ofwel een attest van de mutualiteit. Dat document vermeldt zowel een RIZIV-nummer als
een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% en een geldigheidsperiode.
Ofwel een attest erkenning als gehandicapte en bewijs van vergoeding door FOD Sociale
Zekerheid voor kinderen/jongeren ˂ 18 jaar met een handicap van tenminste 4 punten op
zelfredzaamheid of volwassenen ≥ 25 jaar met een ‘inkomen vervangende
tegemoetkoming’ of ‘integratietegemoetkoming’ of personen ten laste daarvan
* Personen met verhoogde tegemoetkoming en personen die zij ten laste hebben
Een attest afgeleverd door de mutualiteit met vermelding dat de persoon in kwestie recht
heeft op verhoogde tegemoetkoming.

FAMILIALE CORRECTIES
Voor leerlingen onder de 18 jaar geldt dat het tweede en de volgende leden van eenzelfde
gezin slechts het verminderd tarief (€ 42) moeten betalen;
Eenzelfde leerling onder de 18 jaar betaald voor een tweede en verdere inschrijving
eveneens het verminderd tarief.

INSCHRIJVINGSGELD PER STUDIERICHTING
Iedereen is inschrijvingsgeld schuldig voor elke domein (muziek, woord, dans en
beeldende kunst) waarvoor hij/zij inschrijft, in dezelfde of in een andere instelling.

FORMALITEITEN
De toepassing van het verminderd tarief moet telkens gestaafd zijn door een rechtsgeldig
attest. Alleen de aanwezigheid van een attest in het betrokken leerlingendossier
rechtvaardigt de uitzonderingsmaatregel. Is het attest niet aanwezig dan kan de betrokken
leerling niet van de vrijstelling genieten. De attesten moeten gedateerd zijn tussen 01
september 2018 en 30 september 2018.
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KORTING VRIJETIJDSPAS
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 dienst sociale & economische zaken,
Stationsstraat 2 te 9120 Beveren, tel. 03/750 16 76.
Op vertoon van de vrijetijdspas uitgereikt door de gemeente Beveren moet het volgende
betaald worden:
Kinderen jonger dan 18 jaar
Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar
Volwassenen vanaf 25 jaar
* volledig tarief
* verminderd tarief

€ 13
€ 26
€ 107
€ 26
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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 lagere graad.
Deze termijnen kunnen onder geen beding overschreden worden, tenzij het gaat om
een speciaal of uitzonderlijk instrument of tenzij de directeur anders beslist. (zie bijlage)
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. 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:
zaterdag 01 september 2018

2. Vakanties:
-

Herfstvakantie:
Maandag 29 oktober 2018 tot en met 04 november 2018

-

Kerstvakantie:
Maandag 24 december 2018 tot en met zondag 06 januari 2019

-

Krokusvakantie:
Maandag 04 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019

-

Paasvakantie:
Maandag 08 april 2019 tot en met 21 april 2019

3. Vrije dagen:
Zondag 11 november 2018 (Wapenstilstand)
Maandag 22 april 2019 (Paasmaandag)
Woensdag 01 mei 2019 (Feest van de arbeid)
Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartdag)
Maandag 10 junii 2019 (Pinkstermaandag)

4. Fakultatieve dagen:
* vrijdag 31 mei 2019
* zaterdag 01 juni 2019
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