Gemeentelijke Muziekacademie Herenthout
Albertstraat 8, 2270 Herenthout 014/51.80.11
secretariaat.academie@klimopherenthout.be

Aanvraag leren in de alternatieve leercontext 2019 - 2020
Naam leerling(e): …………………………………………………………………………………………………………………………….
Instrument: …………………………………………………

Leerkracht: …………..………………………………………….

Graad en leerjaar: 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 4.1 - 4.2 - 4.3 (*)
Indien 4de graad: studierichting: vertolkend - creërend
Alternatieve leercontext:

O Koninklijke fanfare St.Pieter, Herenthout
O Koninklijke harmonie De Broedermin, Grobbendonk
O Koninklijke fanfare St. Donatus, Bouwel
O Musilene
O Koninklijke Harmonie Verbroedering, Vorselaar
O Harmonie Zandhoven
O Andere: ………………………………………………………………………………

(*) omcirkel
(**) X aan of vul in

Ik heb kennis genomen van de afspraken die gemaakt zijn met de alternatieve leercontext en
verklaar mij hiermee akkoord.
Datum: ……….. / ………. / 2019

……………………………………………….

…………………………………………….

Naam en handtekening ouder/voogd
(voor -18jarige leerlingen)

Handtekening aanvrager (leerling)

Je aanvraag werd door de directeur

O goedgekeurd
O geweigerd

Contact:
Lut Engelen, coördinator ALC
lut.engelen@klimopherenthout.be
0495/14.20.43

Afsprakenkader leren in de alternatieve leercontext (ALC).
De leerling voldoet aan volgende voorwaarden:
1. Je volgt een instrument- of zangopleiding in de 3de of 4de graad van de Gemeentelijke
Muziekacademie Herenthout.
2. Per schooljaar de aanvraag hernieuwen en tijdig indienen (uiterlijk 15 september).
3. Je bent stipt aanwezig op repetities en concerten.
4. Indien je het vak groepsmusiceren niet langer wil volgen in de ALC, breng je de academie hiervan
onmiddellijk op de hoogte.
5. Kosten verbonden aan het deelnemen aan de activiteiten van de ALC kunnen niet verhaald worden
op de academie noch op de inrichtende macht.
6. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde.
7. De voorschriften eigen aan de ALC worden correct nageleefd.
8. Op vraag van de academie neem je deel aan projecten.
9. Niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot het stopzetten van het leren in de ALC.

Voor een volledig overzicht: zie academiereglement Hoofdstuk 7: Leren in de alternatieve leercontext.
Dit vind je terug op onze website en in de infobrochure.

