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Kwalitatief

domein behartigt. De directeur
verbindt alle actoren, niet enkel van
achter het bureau maar liefst als
betrokken oor en oog in de klassen.

Door de structuur van ons onderwijs
is de Kunstacademie Zwevegem
meer dan een vrijblijvende workshop of een hobbyclub. Het vraagt
engagement en doorzettingsvermogen.

iedere leerling een stap kan zetten,
hoe we een evenwicht kunnen
bieden tussen traditionele iconen
en hedendaagse kunsten, tussen
knowhow en experiment.

kaz

De Kunstacademie Zwevegem biedt
kwalitatief kunstonderwijs aan. We
zijn ervan overtuigd dat kwaliteit
vertrekt vanuit de leerkracht. Hij begeleidt de leerling bij zijn leertraject.

Een leerkracht die er niet alleen voor
staat, is een sterkere leerkracht. Binnen elk domein wordt overlegd en
samengewerkt. Dat resulteert in een
groot bewustzijn van de horizontale
samenhang van vakken binnen één
graad, in inzicht in de leerlijnen tussen de verschillende opéénvolgende
graden, een groeiend besef van de
te behalen doelstellingen gekoppeld
aan een gedegen evaluatiepraktijk.
De leerkracht is voor ouders en leerlingen steeds het eerste aanspreekpunt. Muziek, woord en beeldende
kunst hebben elk een coördinator
die de specifieke noden van hun

Artistiek

De voornaamste taak van de Kunstacademie is de leerling op weg zetten om zich artistiek te ontplooien.
Die ontplooiing kent een tweeledige
wisselwerking. Er is de noodzaak om
technieken en traditie aan te leren,
om canon en de kunstgeschiedenis
aangereikt te krijgen. Artistiek ontplooien is voor ons meer dan het
aangeleerde uitvoeren. Het is ook
mogen ervaren, tijd krijgen om
binnen een gegeven kader te experimenteren, te improviseren, de kracht
van je verbeelding ontdekken, probleemoplossend denken, veranderen
van perspectief, kijken, luisteren, een
proces op eigen tempo doormaken
en herbeginnen.

We zetten hoog in op het welbevinden
van onze leerlingen. Pas wanneer
een leerling zich welkom voelt in de
school, de klas en de groep kan hij
zich ontplooien. De Kunstacademie
wil een school zijn voor iedereen en
daarom zoveel mogelijk leerlingen
bereiken.

Als leerling onderzoek je wat je kan,
wie je bent, waar je plezier aan
beleeft en hoe je je kan uitdrukken.

De Kunstacademie Zwevegem zal
nooit klaar zijn, niet afgewerkt of
uitgespeeld. Bij ons mag je doen en
denken, dromen en durven. Je bent
welkom. We doen met je mee.

Zoekend

De wil om te zoeken is voor ons een
basisinstelling. Als school zoeken we
naar partners om ons project te versterken en onze visie uit te dragen.

Als leerkracht zoeken we hoe onze
lessen kunnen blijven inspireren, hoe

www.kunstacademiezwevegem.be

