Beste ouders,
Beste cursist,
Beste leerling,

Welkom in de Kunstacademie Zwevegem. We vinden het fijn dat je voor onze school hebt gekozen
en hopen er samen een mooi artistiek jaar van te maken.
In deze informatiebrochure vind je heel wat informatie en zetten we enkele afspraken op papier. Op
die manier hopen we misverstanden te vermijden en willen we graag een schooljaar lang harmonieus
met jou op stap gaan. Goeie afspraken maken goeie vrienden, toch?
Wij vragen je dan ook vriendelijk deze brochure eens door te lezen. Heb je vragen of opmerkingen,
aarzel dan niet om de leerkracht of mij te contacteren.
Het academiereglement, de juridische basis die de afspraken in deze brochure onderschrijft, kunt u
ook nalezen op de website van onze school. www.kunstacademiezwevegem.be
Ik wens je alvast een creatief en (spel)plezierig schooljaar toe.
Vriendelijke groeten,

Heidi De Clercq,
Directeur

Wie is wie?
Directeur en secretariaat
Het bureau van de directeur Heidi De Clercq en het secretariaat zijn gehuisvest in het oude
directeursgebouw van de Transfosite, Transfostraat 13 te Zwevegem. Wens je de directeur te
spreken, dan maak je best telefonisch of per e-mail een afspraak met haar.
Heidi De Clercq, heidi.declercq@kazwevegem.be, 056/716976 of 0498/ 17 77 68
Je vindt Nancy Devos in het secretariaat. Zij weet het antwoord op heel veel administratieve of
andere vragen. De openingsuren van het secretariaat zijn:
maandag:
van 13u30 tot 18u30
dinsdag:
van 13u30 tot 18u30
woensdag:
van 13u30 tot 19u
donderdag:
van 13u30 tot 18u30
vrijdag:
van 13u30 tot 18u30
zaterdag:
van 9u tot 12u

Vertrouwenspersoon en preventieadviseur psychosociale aspecten
De preventieadviseur psycho-sociale belasting en de vertrouwenspersoon bevoegd voor geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag zijn:
preventieadviseur psycho-sociale aspecten IDEWE
An Vanhooren
051/27 29 29
Tine Lepoutre

Waar moet je naartoe?
Onze school telt niet één maar vele verschillende vestigingsplaatsen. We helpen je op weg.

Vestigingsplaatsen in Zwevegem
Kamielkes (domeinoverschrijdend)
eerste en tweede leerjaar
Gemeenteschool de Kouter, H. Consciencestraat 28A Zwevegem
Vrije Centrumschool, Theophiel Toyeplein 8 Zwevegem
De Windroos, H. Consciencestraat 1B Zwevegem

Woord
eerste tot en met zesde leerjaar
De Klim-op, Stedestraat 39 Zwevegem
Zaal Kabaal, OC De Brug, Otegemstraat 238 Zwevegem

vanaf eerste middelbaar
de directeurswoning van de Transfosite, Transfostraat 13 Zwevegem
Zaal Kabaal, OC De Brug, Otegemstraat 238 Zwevegem (naast bar van showband Calypso op eerste
verdieping)

Muziek
alle lessen behalve slagwerk
De Klim-op, Stedestraat 39 Zwevegem.
slagwerk: Slagwerklokaal, OC De Brug, Otegemstraat 238 Zwevegem

Beeldende kunsten
alle lessen: Ontmoetingscentrum De Brug Otegemstraat 238 Zwevegem.

Vestigingsplaats in Heestert
Muziek, Woord en Kamielkes (domeinoverschrijdend)
Gemeenteschool Heestert, Vierkeerstraat 26 Heestert

Vestigingsplaatsen in Otegem
Woord
OC De Spoele, Scheldestraat 14 Otegem

Beeldende kunsten
Vrije Basisschool Otegem, Zwevegemstraat 8 Otegem

Vestigingsplaats in Moen
Kamielkes (domeinoverschrijdend) en Muziek
Vrije basisschool Moen, Moenplaats 10 Moen

Sint-Denijs
Muziek en KAmielkes (domeinoverschrijdend)
Gemeenteschool Sint-Denijs, Dalestraat 40 Sint-Denijs

Toezicht
We vinden het belangrijk dat de leerlingen goed en veilig worden opgevangen tijdens, voor en na de
les. De leerkrachten en de toezichters nemen die taak op zich. Wat mag je van ons verwachten?

Elke leerkracht is 5 minuten voor en na de les aanwezig. Elke leerkracht vult bij het begin van de les
de aanwezigheidsregisters in.
Jonge leerlingen en groepslessen vragen extra toezicht. We garanderen dit samen met de dagschool.
Tijdens de eerste les ontvangen de leerlingen een brief waarin we je vertellen hoe het toezicht op die
plaats en op dat uur wordt georganiseerd.

Afwezigheid van de leerling
Misschien eerst even vertellen dat het voor ons heel belangrijk is dat de leerlingen de lessen stipt
volgen. Wij bieden immers onderwijs en gaan voor kwaliteit. Dat betekent dat we leerdoelen stellen
en leerprocessen opbouwen. Klassikaal of individueel, afhankelijk van het vak. Elke les bouwt verder
op de andere, elke verworvenheid is de basis van weer een volgende stap. Daarom kunnen we alleen
goed en efficiënt werken als alle leerlingen altijd aanwezig zijn en de volledige les bijwonen.
Natuurlijk zijn er momenten waarop dit echt niet lukt. Een leerling is gewettigd afwezig bij ziekte en
familiale of andere verplichtingen. Meer informatie hierover vind je in het academiereglement op
onze website.
Mogen wij jou vragen om bij afwezigheid steeds de school te verwittigen en dit telefonisch 056/71 69
76 of via e-mail info@kazwevegem.be. Het secretariaat brengt de leerkracht in kwestie op de hoogte.
Verwittigen via het secretariaat is natuurlijk alleen maar mogelijk als je tijdig verwittigt. Verwittig je
op de dag van de les zelf na 18u30 (op zaterdag na 12u), dan is het secretariaat gesloten. In dat geval
vragen we jou vriendelijk alsnog een e-mail naar het secretariaat te sturen en de leerkracht in
kwestie ook te verwittigen via e-mail, sms of een berichtje op de voicemail. Je krijgt het nummer van
de respectievelijke leerkracht via een persoonlijke brief bij het begin van het schooljaar.
Is de leerling afwezig en is de school daarvan niet op de hoogte gebracht, dan zal het secretariaat of
de leerkracht binnen de 24 uur telefonisch of per e-mail contact opnemen met de ouders.

Afwezigheid van de leerkracht
Ook leerkrachten kunnen ziek of gewettigd afwezig zijn. Bij de inschrijving kregen we een aantal
telefoonnummers van jullie door. In die volgorde contacteren we de ouders of de cursisten. We
sturen ook een e-mail op de adressen die bij de inschrijving zijn opgeschreven. Wordt de telefoon
niet opgenomen, dan spreken we een boodschap in. We raden iedereen aan om de voicemail of
mailbox te controleren vooraleer de leerlingen naar de academie vertrekken.

Lesverplaatsing
Indien de lessen worden verplaatst van tijdstip of plaats zal je daarvan tijdig op de hoogte worden
gebracht. De leerlingen krijgen een brief mee en/of de brief wordt per e-mail verstuurd.

Communicatie met de ouders
Bij het begin van het schooljaar zal elke leerkracht een kort informatiemoment organiseren en/of via
een brief een aantal afspraken op papier zetten. Heb je nog vragen of wil je de leerkracht persoonlijk
ontmoeten, aarzel dan niet om de leerkrachten te contacteren voor of na de les, voor of na een
toonmoment. Wil je graag iets bespreken, dan kun je ook altijd een afspraak met hen maken.

Huren van een instrument
Je kan een instrument bij ons huren en dat kost 50,00 euro per jaar. Vanaf het eerste middelbaar
moet je zelf een eigen instrument aankopen. Enkel en alleen als wij instrumenten op overschot
hebben, kunnen we hierop een uitzondering maken. Niet alle instrumenten kunnen worden gehuurd.
Piano, slagwerk en gitaar hebben wij niet in bruikleen. Viool, cello, fagot, dwarsfluit, trompet,
trombone, hoorn, euphonium, saxofoon en klarinet zijn voorradig. Bij de aankoop van een eigen
instrument zal de leerkracht je zeker bijstaan met tips en wijze raad.

Evaluaties
Twee maal per jaar krijg je als ouder een schriftelijke evaluatie van de leerprocessen en artistieke
prestaties van uw kinderen. Wat in een les of op een toonmoment gebeurt, komt in deze evaluatie
aan bod. Je krijgt deze evaluatie op papier en ze wordt je ook per e-mail toegestuurd.

Slagen/niet slagen
We volgen de artistieke vaardigheden van onze leerlingen gedurende het volledige schooljaar goed
op. Indien blijkt dat de vereiste competenties en inzet om te slagen niet aanwezig zijn, dan nemen
we tijdig contact op met de ouders/cursist en hopen op die manier tijdig bij te sturen.
Deelnemen aan een evaluatiemoment of examen (lees optreden of tentoonstelling) is een vereiste
om te slagen. De data en uren waarop deze plaatsvinden worden tijdig meegedeeld. De academie
heeft het recht om leerlingen die niet voldoende in de les aanwezig zijn niet te laten slagen.

Eten en drinken
Plat water drinken is gezond en dus ook toegestaan tijdens de lessen. Voor of na de les of tussen
twee lessen door kan een kleine honger worden gestild. Graag met een stuk fruit of een gezonde
koek. Chips en snoep houden we liever buiten.

Noteer alvast in je agenda!
Onze activiteitenkalender zal in de loop van het schooljaar nog worden aangevuld, maar deze data
kun je alvast in je agenda aankruisen.

Pedagogische studiedag – 1ste datum ………
KA-Kunstendag voor kinderen – …………………… - Gemeentepunt en bib
Toonmoment Heestert/Moen/Otegem – …………………… - Malpertus
Pedagogische studiedag – 11 december 2019
Opendeurdag Kunstacademie – …………………….. – OC De Brug
Toonmoment Sint-Denijs – ………………….. – Kerk Sint-Denijs

Verlof- en vakantieregeling 2019-2020
Als kunstacademie volgen wij de regeling van het Deeltijds Kunstonderwijs. De vakantieperiodes zijn
dezelfde als die van het gewone onderwijs. Aangezien er bij ons ook op zaterdag les wordt gegeven
maken wij alleen een brugweekend tijdens het hemelvaartweekend. Hou onze kalender dus zeker in
de gaten!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herfstvakantie: van 28 oktober 2019 tot en met 3 november 2019
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart 2020
Paasvakantie: van 6 april tot en met 19 april 2020
Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaart: 21, 22 en 23 mei 2020
Pinkstermaandag: 1 juni 2020
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020

