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Scan mij

WIE IS WIE IN ONZE ACADEMIE?
Secretariaat:
Maria Verstrepen
014 51 80 11
secretariaat.academie@klimopherenthout.be
Tijdens openingsuren Gemeentehuis:
014 50 21 21
Openingsuren secretariaat:
Dinsdag:
16.30 – 18.30 uur
Woensdag:
16.30 – 18.30 uur
Vrijdag:
15.30 – 17.30 uur
Tijdens vakantieperiodes is het secretariaat enkel
via mail bereikbaar.
Indien je buiten de openingsuren wil langskomen,
moet je een afspraak maken.
Directeur:
Tanja Geudens
0494 85 98 65
tanja.geudens@klimopherenthout.be

VESTIGINGSPLAATSEN
Herenthout: hoofdvestigingsplaats
Gemeentelijke Basisschool Klim-op
Albertstraat 8, 2270 Herenthout, eerste verdieping
Ingang langs het gemeentepark links achter de kerk.
Grobbendonk
Gemeentelijke Basisschool Klim-op
Bovenpad 7, 2280 Grobbendonk
Slagwerk: Quinten Matsijslaan 35 A, 2280 Grobbendonk (lokaal Harmonie De Broedermin)
Bouwel
Gemeentelijke Basisschool Klim-op
Berdenweg 5, 2288 Bouwel

1STE GRAAD
• Kinderen 1ste en 2de leerjaar
• 1u wekelijks
MUZIEKINITIATIE 1.1 + 1.2 HERENTHOUT
Dinsdag: 15u45 – 16u45
Eerste les: dinsdag 6 september 2022
MUZIEKINITIATIE 1.1 + 1.2 GROBBENDONK
Zaterdag: 09u00 – 10u00
Eerste les: zaterdag 10 september 2022
OPGELET! Minstens 15 inschrijvingen per
vestigingsplaats om een klas te kunnen opstarten!
Aan de (groot-)ouders van nieuwe leerlingen vragen
we om de eerste les even mee te komen en op de
speelplaats te wachten tot juf Aline de kinderen komt
ophalen.

2DE GRAAD
• Jongeren vanaf 8 jaar of 3de leerjaar gedurende 4 jaar
• volwassenen vanaf 15 jaar: gedurende 3 jaar (aparte
klas)
• 3u wekelijks: 2u muziekatelier + 1u instrument naar
keuze/zang
MUZIEKATELIER 2.1 HERENTHOUT
Dinsdag: 16u45 – 17u45
Vrijdag: 15u45 – 16u45
Eerste les: dinsdag 6 september 2022
MUZIEKATELIER 2.1 GROBBENDONK
Woensdag: 13u00 – 15u10 (10’ pauze)
Eerste les: woensdag 7 september 2022
We vragen aan de ouders om het 1ste jaar zoveel
mogelijk de instrumentles mee te volgen.

MUZIEKATELIER 2.1 volwassenen
Maandag: 19u15 – 21u15 BOUWEL
Eerste les: maandag 5 september 2022
MUZIEK OP MAAT 2.1 HERENTHOUT
Enkel voor kinderen met een leer- of
ontwikkelingsstoornis. Maak zo snel mogelijk een
afspraak met de directeur om een traject uit te
stippelen.
Vrijdag: 16u00 – 17u00
Eerste les: vrijdag 9 september 2022
Uurroosters van de andere klassen zijn te vinden op
onze website.

instrumenten

OPTIE KLASSIEK

OPTIE JAZZ-POP-ROCK

Blaasinstrumenten
Alto, altsaxofoon (*), baritonsaxofoon, basklarinet, bastuba, bugel (*),
dwarsfluit (*), euphonium, hoorn (*), klarinet (*), kornet (*), piccolo,
sopraansaxofoon (*), tenorsaxofoon (*), trombone (*), trompet (*), tuba
Snaarinstrumenten
Altviool, cello (*), gitaar (*), piano, viool (*)
Slagwerk
Melodisch slagwerk, ritmisch slagwerk, orkestslagwerk
Zang
Stemvorming zang (-18-jarigen), zang klassiek

Basgitaar, elektrische gitaar, melodisch
slagwerk, piano, ritmisch slagwerk,
slagwerk, ukelelebasgitaar (*), viool (*)
en zang.
(*) = mogelijkheid om te huren. Van een
aantal instrumenten zijn er kleinere formaten
beschikbaar. Meer info bij de betrokken
leerkracht.

huren
Huurtermijn
Jongeren: 3 jaar of zolang ze
een “groei-instrument” nodig hebben.
Volwassenen: 2 jaar.
Als je kiest voor een instrument
dat je niet kan huren via onze
academie (bv. piano, elektrische gitaar,
slagwerk,…), is het belangrijk dat je
je zo snel mogelijk een eigen
instrument aanschaft.
Je leerkracht zal je graag wegwijs
maken in het grote aanbod.
Thuis kunnen oefenen is echt
een noodzaak!

LESSENROOSTERS KLASSIEK
3DE GRAAD
• Gedurende 3 jaar
• 3 u wekelijks:
1u instrument/zang
1u groepsmusiceren/BP (pianisten)
1u muzieklab (*)/arrangeren (*)/compositie (*)/crealab (*)/ensemble
MUZIEKLAB 3.1 (verplicht) HERENTHOUT
Woensdag: 16u15 – 17u30 (*)
MUZIEKLAB 3.1 (verplicht) GROBBENDONK
Zaterdag: 11u30 – 12u45 (*)
MUZIEKLAB 3.2 + 3.3 HERENTHOUT
Zaterdag: 09u45 – 11u00 (*)
MUZIEKLAB VOLWASSENEN HERENTHOUT
Zaterdag 08u45 – 09u45
(*) = wekelijks 1u15m les, waardoor er telkens 3 lessen voor de kerst-, paas- en zomervakantie wegvallen.
Het lesmoment arrangeren, compositie, crealab en ensemble wordt in overleg met de leerkracht bepaald.

ALTERNATIEVE LEERCONTEXT (ALC) 4DE GRAAD
Het vak groepsmusiceren (GM) kan gevolgd worden
in een alternatieve leercontext. Je volgt dit vak dan in
een muziekvereniging waarmee wij een overeenkomst
hebben. Deze verenigingen zijn terug te vinden op onze
website.

• Gedurende 3 jaar
• 2u wekelijks
• Keuze uit 2 studierichtingen die na elkaar kunnen
gevolgd worden
VERTOLKEND MUZIKANT
1u instrument/zang
1u GM/BP (pianisten)
CREËREND MUZIKANT
1u crealab/compositie/arrangeren
1u keuzevak (alle vakken uit de 4de graad)
Het lesmoment arrangeren, compositie, crealab en
ensemble wordt in overleg met de leerkracht bepaald.

LESSENROOSTERS JAZZ-POP-ROCK
3DE GRAAD

4DE GRAAD

• Gedurende 3 jaar
• 1u muzieklab JPR
1u instrument JPR/zang JPR
1u combo/Popkoor Happiness/BP (pianisten)

• Gedurende 3 jaar
• 2u wekelijks
• Keuze uit 2 studierichtingen die na elkaar kunnen gevolgd
worden
VERTOLKEND MUZIKANT
1u instrument JPR/zang JPR
1u combo/popkoor Happiness/BP (pianisten)
CREËREND MUZIKANT
1u crealab/compositie/arrangeren
1u keuzevak (alle vakken uit de 4de graad)
(*) Geen lessen 3 weken voor de kerst-, paas- en zomervakantie.
Het lesmoment arrangeren, compositie en crealab wordt in
overleg met de leerkracht bepaald.

INSCHRIJVEN
Herinschrijven: vanaf 15 mei tot 30 september 2022.
Inschrijven: vanaf 7 juni tot 30 september 2022. Na 30 september 2022 kan er niet meer
ingeschreven worden!
Online: www.mijnacademie.be/academieherenthout.
Houd je rijksregisternummer bij de hand.
Fysiek: tijdens de openingsuren van het secretariaat, tijdens onze opendeurdag van 25 juni
of op afspraak. Betalen enkel mogelijk met bancontact.

Opgelet!
Je krijgt géén papieren overschrijving! Je inschrijving is definitief zodra je het volledige bedrag
hebt gestort op rekeningnummer: BE91 0910 1838 6276. Vermeld duidelijk de naam van de
leerling! Indien je vóór 15 juli 2022 heringeschreven én betaald hebt, heb je voorrang op nieuwe
leerlingen (enkel voor het vervolg van je opleiding)

TARIEVEN
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2022 – 2023 bedraagt:
• Jongeren tot 18 jaar:
verminderd tarief:

€ 83
€ 58

• Jongeren tussen 18 en 24 jaar:

€ 154

• Volwassenen vanaf 24 jaar:
verminderd tarief:

€ 352
€ 154

Het recht op verminderd tarief moet elk jaar opnieuw gestaafd worden met een
rechtsgeldig attest. Dit attest moet uiterlijk 25 oktober 2022 in ons bezit zijn.
Gespreid betalen is mogelijk vanaf april 2022. Vermeld telkens duidelijk de
naam van de leerling. Het volledige bedrag moet 25 september 2022 gestort
zijn, anders moeten wij jouw inschrijving annuleren.
Heb je andere vragen rond het inschrijvingsgeld, aarzel dan niet en neem
contact op met de directeur. Indien nodig zoeken we samen naar een oplossing.

