STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD - TIELT
 laatste info op www.academietielt.be | www.facebook.com/samwtielt

Tielt, juni 2018
Beste ouder(s), beste leerling,
Na bijna 30 jaar wordt vanaf volgend schooljaar een nieuw decreet van kracht. De Vlaamse academies
krijgen hiermee alle kansen om hun eigen kunstonderwijs te ontwikkelen en volledig aan te sluiten bij de
lokale kunst- en cultuurscène.
In de Tieltse academie wordt het bestaande aanbod behouden: iedereen kan dus probleemloos zijn of haar
opleiding verder zetten. Daarnaast worden een aantal nieuwe accenten gelegd: een lagere instapleeftijd
vanaf 6 jaar, specialisatie, extra vakken en instrumenten en nog veel meer.
We organiseren info-avonden waarbij we de nieuwe structuur graag verduidelijken en antwoord geven op
al je vragen:
Meulebeke: woensdag 13 juni om 19.00 u in het Van Mandergebouw (= academie in OC Vondel)
Wingene en Zwevezele: donderdag 14 juni om 18.00 u in Centrumschool, Nieuwstraat 16, Wingene
Tielt: maandag 18 juni om 19.00 u in auditiezaal Academie, Lakenmarkt 4, Tielt
Aarsele: dinsdag19 juni om 19.00u. in het JOC, Schoolstraat 1, Aarsele
Pittem: woensdag 20 juni om 18.00 u in de Fontein, Fonteinestraat 22B, Pittem
Klik door naar deze noodzakelijke eindejaarsinformatie
Via het dashboard van de academie: https://dashboardtieltleerling.weebly.com
kunnen volgende documenten alvast gedownload worden:
infobrochure met overzicht van het aanbod in de nieuwe structuur;
lessenrooster voor het schooljaar 2018-2019 (onder voorbehoud van wijzingen);
inschrijvingsfiche: In het kader van de GDPR (nieuwe privacywetgeving) moet voor iedere leerling een
inschrijvingsfiche ingevuld èn ondertekend worden, en beide vakjes onderaan aanvinken.
Brief woord vanaf L4 tot H3: uitnodiging inschrijvingsdag woensdag 27 juni: toekenning lesuren
Laatste lesdag schooljaar 2017-2018: vrijdag 29 juni 2018
(geen lessen of inschrijvingen op zaterdag 30 juni 2018 • wel prijsuitreikingsconcert)
Inschrijvingen en afhalen rapporten - hoofdschool Tielt
JUNI
zaterdag 23 juni
maandag 25 juni
dinsdag 26 juni
woensdag 27 juni
donderdag 28 juni
vrijdag 29 juni

10.00u. – 12.00u.
14.00u. – 19.00u.
14.00u. – 19.00u.
14.00u. – 19.00u.
14.00u. – 19.00u.
14.00u. – 19.00u.

AUGUSTUS

dinsdag 28 augustus
woensdag 29 augustus
donderdag 30 augustus
vrijdag 31 augustus

14.00u. – 19.00u.
14.00u. – 19.00u.
14.00u. – 19.00u.
14.00u. – 19.00u.

De getuigschriften L4, M3 en H3 worden uitgereikt op de prijsuitreikingsconcerten. Alle laureaten
ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.
Aarsele: maandag 25 juni 2018 om 19.00u. in OC Aarsele
Wingene: woensdag 27 juni 2018 om 19.00u. in CC De Wissel Zwevezele
Pittem: donderdag 28 juni 2018 om 19.00u. in De Fontein
Meulebeke: vrijdag 29 juni 2018 om 19.00u. in OC Vondel
Tielt: zaterdag 30 juni 2018 om 18.00u. in De Fontein, Fonteinestraat 22, Pittem
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Inschrijvingsdata - afdelingen
Aarsele: oud gemeentehuis - Aarselestraat 4
donderdag 28 juni van 16.00u. tot 19.00u.
dindag 4 september van 16.00u. tot 19.00u.
en voor aanvang van elke les gedurende de maand september

Meulebeke: OC Vondel - Karel van Manderstraat 28
woensdag 27 juni van 14.30u. tot 18.30u.
woensdag 5 september van 14.30u. tot 18.30u.
en voor aanvang van elke les gedurende de maand september
Pittem: De Fontein - Fonteinestraat 22
woensdag 27 juni van 13.30u. tot 16.00u.
woensdag 5 september van 13.30u. tot 17.30u.
en voor aanvang van elke les gedurende de maand september
Wingene: Centrumschool Wingene – Nieuwstraat 16)
In de loop van de week van 11 juni krijgen de leerlingen een inschrijvingsformulier mee. In de
eerstvolgende les kan dit formulier aan de leerkracht of toezichter afgegeven worden.
maandag 25 juni van 16.30u. tot 18.00u.
maandag 3 september van 16.30u. tot 18.00u.
en voor aanvang van elke les gedurende de maand september
Zwevezele: De Regenboog (Vrije scholen Zwevezele) - Regenboogstraat 50
In de loop van de week van 11 juni krijgen de leerlingen een inschrijvingsformulier mee. In de
eerstvolgende les kan dit formulier aan de leerkracht of toezichter afgegeven worden.
vrijdag 7 september van 15.15u. tot 17.30u.
en voor aanvang van elke les gedurende de maand september
Bijkomende info inschrijvingen
Inschrijvingsgelden voor het schooljaar 2018-2019:
jonger dan 18 jaar
65 euro (verminderd tarief 42 euro)
tussen 18 en 24 jaar
129 euro (geen attesten nodig van kinderbijslag)
25 jaar of meer
307 euro (verminderd tarief 129 euro)
Op onze website www.academietielt.be vindt u meer informatie over de kortingen.
Per leerling wordt bovenop het inschrijvingsgeld een bijdrage van 8 euro aangerekend (bijdrage SEMUreproductierechten en administratiekosten).
Indien u niet inschrijft in de hoofdschool te Tielt wordt het betalingsformulier per mail of post
verstuurd.
Gelieve het rijksregisternummer van de in te schrijven leerlingen mee te brengen (op de identiteitskaart,
KIDS-id of ISI+). Ook wijzigingen in mailadressen en telefoonnummers moeten doorgegeven worden.
Deze info vermeld u ook op de inschrijvingsfiche.

BELANGRIJK BERICHT VOOR LEERLINGEN HOGERE GRAAD MUZIEK
Op volgende data zullen de lesmomenten voor het vak Groepsmusiceren (Instrumentaal ensemble)
vastgelegd worden:
zaterdag 1 september van 09.00u. tot 12.00u.
maandag 3 september van 16.00u. tot 19.00u.
dinsdag 4 september van 16.00u. tot 19.00u.
Gelieve hiervoor bij de coördinator Karla Savat langs te komen in klas 11 van de hoofdschool.
Start lessen schooljaar 2018-2019
Alle leerkrachten zijn in hun klas aanwezig vanaf zaterdag 1 september. De klassikale lessen starten vanaf
woensdag 5 september 2018.
We wensen de leerlingen veel succes toe met hun examens en we hopen dat iedereen daarna kan genieten
van een ontspannende vakantie.
Hartelijke groeten en tot binnenkort.
Bart Snauwaert, directeur

