Stedelijke Academie
Muziek, Woord en Dans
Vilvoorde

Infobrochure
Schooljaar 2017-2018

Welkom!
Beste leerling, beste ouder
Met deze brochure willen we jou wegwijs maken in onze academie. Lees er zeker ons volledige schoolreglement op
na. Dat vind je op onze site www.academievilvoorde.be .
Indien je dit wenst, kan je steeds een papieren versie van het reglement verkrijgen op ons secretariaat.
Heb je daarna nog vragen? Kom dan gerust langs op het secretariaat of maak een afspraak met de directie.
We hopen dat je het hier naar je zin zal hebben!
Heidi Jacobs
Directeur

Onze academie
Het hoofdgebouw van onze academie is gevestigd in de Groenstraat 21b in Vilvoorde. Wij hebben nog andere bijafdelingen en een filiaal. Ook hier gaan regelmatig lessen door.
•
•

•

de hoofdschool: Groenstraat 21b, 1800 Vilvoorde
de wijkafdelingen:
→ Domein Drie Fonteinen (Stalstudio), Beneluxlaan 30
→ Kerk O.L.Vrouw van Goede Hoop
→ Het Bad, Bolwerkstraat 27
→ Peutie, Aarschotsestraat 94
→ Kassei, Vlierkensstraat 49
→ CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17
het filiaal: Molenveld 26, 1982 Elewijt

Openingsuren secretariaat
Voor vragen, meldingen van afwezigheid en nog veel andere zaken kan je terecht op het secretariaat in de
Groenstraat. Dit kan op volgende momenten:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

16u00 tot 19u30
16u00 tot 19u30
14u00 tot 19u00
16u00 tot 19u30
16u00 tot 19u30
09u00 tot 13u00

Wie is wie?
Directeur
Secretariaat

Heidi Jacobs
Sharon Mijs
Koo Van Damme
Tine Geets

SECRETARIAAT: 02/251 32 81

Directie.academie@sovilvoorde.be
Secretariaat.academie@sovilvoorde.be

Leerkrachten
Ameel
Avdiu
Boussier
Bublot
Ceuppens
Cloet
Clerckx
Cools
De Blauwe
De Blauwe
De Boos
Delcourte
De Waele
Erauw
Everaert
Falise
Geeraert
Gielen
Gröger
Heylbroeck
Heyvaert
Iriks
Leo
Mareels
Meulders
Onsia
Peeters
Roelants
Stabel
Stockx
Tack
Taekels
Van Belle
Van Gossum
Van kerkhoven
Van Looveren
Van Onckelen
Verelst
Welleman
Willems

Brecht
Fjolla
Joke
Cécile
Kristien
Esther
Ine
Marjolein
Derek
Veva
Nele
Zoë
Peter
Sylvie
Paul
Kristof
Thijs
Henri
Anthony
Prisca
Annelies
Ben
Wim
Frederika
Miguel
Jorien
Annemie
David
Thaïs
Lise
Dries
Hilde
Hilde
Myriam
Joost
Celine
Dirk
Krista
Margot
Machteld

Gitaar
Piano
AMV en SZ
Piano
Hobo/IE
AT/KD
Gitaar
Accordeon/SS accordeon
Piano/pianolabo/BP
AVV/VV/voordracht/RS/toneel
Gitaar/SS gitaar
Muziekbad
Orgel/BP orgel/AMV en SZ
Slagwerk
Fagot
Koper
Piano
Muziekgeschiedenis/AMT/MT
Cello/SS
Drama/toneel/VV/RS/LC/WEL/Voordracht
AMC/muziekbad
Elektrische gitaar/SS elektrische gitaar
Slagwerk/SS blazers/SS slagwerk
Cello
Contrabas
AT/dansinitiatie/AAB/KD/pointes
Begeleidster/piano
Viool
AAB/AT/HD/dansinitiatie
Kleuterdans
Klarinet/SS
Viool/SS/IE
Muziekbad
Dwarsfluit
Piano/pianolabo
AMV en SZ
Altviool
Saxofoon/AMV en SZ
Piano
Zang/stemvorming/SZ

Brecht.ameel@sovilvoorde.be
Fjolla.avdiu@sovilvoorde.be
Joke.boussier@sovilvoorde.be
Cecile.bublot@sovilvoorde.be
Kristien.ceuppens@sovilvoorde.be
Esther.cloet@sovilvoorde.be
Ine.clerckx@sovilvoorde.be
Marjolein.cools@sovilvoorde.be
Derek.deblauwe@sovilvoorde.be
Veva.deblauwe@sovilvoorde.be
Nele.deboos@sovilvoorde.be
Peter.dewaele@sovilvoorde.be
Sylvie.erauw@sovilvoorde.be
Paul.everaert@sovilvoorde.be
Kristof.falise@sovilvoorde.be
Thijs.geeraert@sovilvoorde.be
Henri.gielen@sovilvoorde.be
Anthony.groeger@sovilvoorde.be
Prisca.heylbroeck@sovilvoorde.be
Annelies.heyvaert@sovilvoorde.be
Ben.iriks@sovilvoorde.be
Wim.leo@sovilvoorde.be
Frederika.mareels@sovilvoorde.be
Miguel.meulders@sovilvoorde.be
Jorien.onsia@sovilvoorde.be
Annemarie.peeters@sovilvoorde.be
David.roelants@sovilvoorde.be
Thais.stabel@sovilvoorde.be
Lise.stockx@sovilvoorde.be
Dries.tack@sovilvoorde.be
Hilde.taekels@sovilvoorde.be
Myriam.vangossum@sovilvoorde.be
Joost.vankerkhoven@sovilvoorde.be
Celine.vanlooveren@sovilvoorde.be
Dirk.vanonckelen@sovilvoorde.be
Krista.verelst@sovilvoorde.be
Margot.welleman@sovilvoorde.be
Machteld.willems@sovilvoorde.be

Preventieadviseur psychosociale aspecten bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van klachten over
grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen en personeelsleden binnen de academie:
Centra voor geestelijke gezondheidszorg: 02/801 01 80 - vilvoorde@ahasverus.be - http://www.ahasverus.be
Centrum Algemeen Welzijnswerk: 02/613 17 00 - onthaal@cawhallevilvoorde.be - http://www.cawhallevilvoorde.be
Jeugd Advies Centrum: 02/613 17 02 - jac@cawhallevilvoorde.be - http://www.jachallevilvoorde.be

DKO, iets bijzonders…
Vaak gebruikte afkortingen
AAB
AMC
AMT
AMV
APP
AT
(A)VV
BP
DKO
HD
IE
KD
MUG
RS
SS
SZ

Algemene Artistieke Bewegingsleer
Algemene Muziekcultuur
Algemene Muziektheorie
Algemene Muzikale Vorming
Artistiek Pedagogisch Project
Artistieke Training (dans)
(Algemene) Verbale Vorming
Begeleidingspraktijk
Deeltijds Kunstonderwijs
Hedendaagse dans
Instrumentaal Ensemble
Klassieke dans
Muziekgeschiedenis
Repertoirestudie (woord)
Samenspel
Samenzang

Bij afwezigheid
•
•
•
•

verwittig op tijd ons secretariaat per mail (secretariaat.academie@sovilvoorde.be) of bel ons even op
02/251.32.81
bezorg ons een briefje van je ouders
als je langere tijd afwezig bent door ziekte (3 opeenvolgende lessen of meer), bezorg ons dan een
doktersbriefje
als je meer dan 1/3 van de lessen ongewettigd afwezig bent, kan je niet deelnemen aan de examens en de
resterende lessen en ben je bijgevolg niet geslaagd

Toezicht
Door ons systeem van individueel onderricht, is het niet eenvoudig om altijd toezicht op de leerlingen uit te oefenen.
Beste ouders, mogen wij u daarom vragen volgende richtlijnen in acht te nemen:
Laat je kinderen op het juiste tijdstip naar de school vertrekken zodat ze niet onbewaakt in de
school rondlopen.
Haal je kind tijdig op na de les of vraag het om onmiddellijk en langs de kortste weg naar huis te
komen.
Als ze niet alleen naar huis mogen, zeg hen dan dat ze op de speelplaats moeten wachten.
Indien u omwille van onvoorziene omstandigheden uw kind niet tijdig kan komen ophalen,
verwittig dan snel ons secretariaat.

APP, wat is dat?
We hebben in onze academie nagedacht over wat we belangrijk vinden voor onze school. Dit alles staat beschreven
in ons Artistiek Pedagogisch Project (APP).
In een notendop komt het hierop neer:

•
•
•

•

•

we nemen een positieve en open houding aan ten opzichte van mekaar. We hebben voor iedereen respect.
Hier in onze academie kan en mag je jezelf zijn.
je mag je mening zeggen, maar doe het op een gepast moment en steeds op een respectvolle manier. Wees
altijd eerlijk.
onze leerkrachten hebben lang gestudeerd om echte vakspecialisten te worden. Zet je oren en ogen open en
leer van hen! Wist je dat velen van hen ook nog vaak op het podium staan? Ze doen dat omdat dit hun
passie is en ook om jullie nog beter les te kunnen geven.
we willen jou leren houden van muziek, woord en dans. We willen je nieuwsgierig maken en je talenten
aanscherpen. We verwachten van jou wel een gezonde dosis discipline, maar zo willen we jouw
zelfvertrouwen een boost geven. Allemaal zaken die in je verdere leven nog van pas kunnen komen!
we vinden het fijn als je datgene wat je bij ons leert, niet alleen binnen de muren van onze academie blijft.
We worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan artistieke activiteiten binnen en buiten Vilvoorde.
Grijp je kans en doe mee!

Ons hele APP vind je op onze website www.academievilvoorde.be
We vragen jou, samen met ons, dit APP na te leven.

Jaarkalender 2017-2018
Op deze jaarkalender vind je alle reeds vastgelegde activiteiten voor schooljaar 2017-2018 terug. Ook de vrije dagen
staan hier genoteerd.

JAARKALENDER
SCHOOLJAAR
2017-2018
Maandag

4/sept

2017 18u00-19u00

Startvergadering voor de ouders van nieuwe leerlingen

Woensdag

6/sept

2017 19u00

Infosessie Creatief schrijven en Spreken voor publiek (Stal)

Maandag

11/sept

2017 20u00

Open les Creatief schrijven (Stal)

Dinsdag

12/sept

2017 20u00

Infosessie Toneel (Stal)

Dinsdag

12/sept

2017

Concert Samenzang Peutie

Woensdag

13/sept

2017 20u00

Open les Spreken voor publiek (Stal)

Dinsdag

19/sept

2017 20u00

Oriëntatieproef Toneel (Stal)

Maandag

25/sept

2017 Lesuur

Infoles AMV Kassei (juf Krista)

Donderdag

28/sept

2017 Lesuur

Infoles AMV Elewijt (juf Joke)

Vrijdag

29/sept

2017 Lesuur

Infoles AMV Peutie (juf Joke), Hoofdzetel (juf Celine)

Zaterdag

30/sept

2017 Lesuur

Zaterdag

14/okt

2017

Infoles AMV Elewijt (juf Celine), Hoofdzetel (juf Krista)
Jubileumconcert orgelkring i.s.m. academie Vilvoorde
(lerarenconcert)

Woensdag

25/10

2017

Instrumentenvoorstelling voor leerlingen L1

Maandag

30/okt

2017

Start herfstvakantie (tot 5/11) – geen les

Zaterdag

11/nov

2017

WAPENSTILSTAND, geen les

Dinsdag

28/nov

2017

Samenzangconcert HZ en Peutie

Woensdag

29/nov

2017

Samenzangconcert Elewijt

Donderdag
Woensdag

30/nov
6/nov

2017
2017

Samenzangconcert Kassei en HZ (klassen Krista Verelst)
Sinterklaasconcert HZ

Zaterdag
Woensdag

9/dec
13/dec

2017
2017

Sinterklaasconcert Elewijt
Pedagogische studiedag: geen les

Maandag
Maandag
Zaterdag

18/dec
25/dec
27/jan

2017
2017
2018

Start oudercontactweek AMV (tot 23/12)
Start kerstvakantie (tot 7/01) – geen les
Voorstelling DANS in CC Het Bolwerk

Zondag

28/jan

2018

Jaarlijkse voorstelling in CC Het Bolwerk

Maandag

12/feb

2018

Start krokusvakantie (tot 18/02) – geen les

Maandag

2/apr

2018

Start paasvakantie (tot 15/04) – geen les

Maandag

23/april

2018

Jaarmarkt Vilvoorde, lessen gaan gewoon door in de academie!

Dinsdag

1/mei

2018

Feest van de arbeid: geen les

Woensdag

2/mei

2018

Optreden samenzang in CC het Bolwerk (HZ, Peutie en Kassei)

Zaterdag

5/mei

2018

Optreden samenzang in GC De Melkerij (filiaal Elewijt)

Donderdag

10/mei

2018

Hemelvaart: geen les

Vrijdag

11/mei

2018

Facultatieve verlofdag 1: geen les

Zaterdag

12/mei

2018

Facultatieve verlofdag 2: geen les

Maandag

21/mei

2018

Pinkstermaandag: geen les

Zaterdag

26/mei

2018 20u15

Examen Toneel MG (Stal)

Vrijdag

15/juni

2018 20u15

Examen Toneel HG (Stal)

Zaterdag

23/jun

2018 10u00-14u00

Opendeurdag academie

Donderdag

28/jun

2018

Proclamatie

Zondag

01/07

2018

Start zomervakantie!

De meest recente versie van onze jaarkalender vind je op www.academievilvoorde.be
LET OP: een vakantieperiode begint doorgaans op een maandag. De zaterdag voorafgaand aan een vakantie
wordt er nog les gegeven, tenzij anders vermeld.

Instrument huren?
Onze academie heeft een (beperkt) aantal instrumenten in haar bezit die gehuurd kunnen worden:
viool

altviool cello contrabas

dwarsfluit hobo

fagot klarinet

accordeon
saxofoon

trompet

Hoe huur je een instrument bij ons?
Je spreekt met de leerkracht van het desbetreffende instrument af welk instrument je zal huren (intern nummer).
Deze informatie wordt aan het secretariaat doorgegeven door de leerkracht. Het secretariaat brengt alle nodige
administratie in orde. Je ontvangt enige tijd later een contract ter ondertekening. In dit contract vind je alle nodige
informatie, alsook de rechten en de plichten die je hebt als huurder. Je dient onmiddellijk de waarborg en de huur te
betalen en krijgt hiervan de nodige bewijzen mee naar huis. Ook het instrument kan je dan ook onmiddellijk
meenemen.
LET OP: onze instrumentenvoorraad is beperkt! Ben je net te laat en is het instrument dat jij koos niet meer te huur,
contacteer dan desbetreffende leraar. Hij/zij zal je zeker nog andere mogelijkheden om te huren kunnen aanreiken.
Prijs
De huur van een instrument bedraagt 60 euro per schooljaar.
De waarborg van een instrument bedraagt 200 euro. Dit dien je slechts eenmalig te betalen (ook bij wissels hoef je
dit niet opnieuw te doen). Het wordt je teruggestort van zodra het instrument in goede staat terug binnen is
gebracht op het secretariaat.
Terugbrengen
Indien je de opleiding hebt afgerond, indien je zelf een instrument hebt gekocht of indien je stopt in de loop van het
schooljaar, kan het gehuurde instrument terug binnengebracht worden op het secretariaat. Het spreekt vanzelf dat
je instrument in goede staat terug brengt. Dit instrument dient nagekeken te zijn door de desbetreffende leerkracht.
De waarborg wordt je teruggestort op het door jou gegeven rekeningnummer. Let wel, dit gebeurt via de
stadsdiensten van Vilvoorde en kan enige tijd in beslag nemen.

Hoe lang kan je huren?
De mogelijkheid instrumenten van onze academie te huren is voorzien voor leerlingen van de lagere graad. Na drie
jaar veronderstellen we dat je je definitieve instrumentenkeuze gemaakt hebt en dat je zelf uitkijkt naar een eigen
instrument. Je leerkracht zal je hierbij zeker willen helpen. Indien het instrument beschikbaar is, kan de directeur
toestemming verlenen om een instrument langer dan drie jaar te lenen.
Niet te huur…
Piano’s, slagwerk en gitaren kan je niet huren aan onze academie. Het spreekt vanzelf dat je over een instrument
moet beschikken om les te kunnen volgen. De leerkrachten piano, slagwerk en gitaar zijn de meest geschikte
personen om je raad te geven bij het aankopen van jouw instrument.

Afspraken tijdens de lessen
Dans
Ik kom zo veel mogelijk naar de les.
• Ik ben elke les aanwezig en ik kom steeds op tijd.
• Ben je ziek of kan je per uitzondering niet naar de les komen? Zie punt ‘Bij afwezigheid’.
Voor alle dansvragen kan je terecht op: dans.academie@sovilvoorde.be
Mijn houding voor, tijdens en na de dansles.
• Ik ga voor de les nog snel even naar het toilet.
• Mijn gsm mag mee de danszaal in maar ik zet hem UIT.
• Ik kom zelf naar de danszaal als mijn les start. De leerkracht hoeft me niet in de kleedkamer te
komen halen.
• Ik kom steeds op tijd naar de les, de opwarming mag ik niet missen. Mijn lichaam moet helemaal
klaar zijn voor een actieve dansles zonder blessures.
• Als ik een vraag heb, steek ik mijn hand in de lucht. Tijdens de rest van de dansles blijf ik stil.
Mijn uniform en haardracht.
• Haar:
o In de klassieke dansles zijn al mijn haartjes mooi achteruit in een dotje, goede elastiek,
haarnetje, dotspelden en schuivertjes heb ik hier voor nodig. (Hoe maak ik een dot? Youtube:
ballet bun tutorial)
o In de hedendaagse dansles is al mijn haar achteruit gebonden in een staart. Als ik geen staart
kan maken, draag ik een haarband. Schuivertjes helpen om de losse stukjes nog extra vast te
steken.
• Uniform:
o Ik zet mijn volledige naam in al mijn kledingstukken, zo kunnen verloren voorwerpen terug bij de
eigenaar terecht komen.
o In de klassieke dansles draag ik een balletpak in de juiste kleur van mijn leerjaar. Samen met
korte kousjes of lange balletkousen en ballet sloefjes. (Zie uniformlijst) Al de rest laat ik thuis of
in de kleedkamer.
o In de hedendaagse dansles draag ik een balletpak in de juiste kleur van mijn leerjaar. Samen met
een zwarte effen dansbroek en sokken/blote voeten. Om mijn knieën te beschermen kan ik bij
de leerkracht kniebeschermers vragen.
o Juwelen laat ik thuis. Als ik toch waardevolle spullen bij heb, geef ik die af aan de leerkracht. Ik
laat nooit iets waardevols achter in de kleedkamers!

Uniformen dans, Academie Vilvoorde
Al onze uniformen zijn te koop bij:
DANCE WORLD Gretrystraat 47a, 1000 Brussel

www.danceworld.be

tel: 02/223 04 44 mail: info@danceworld.be

Neem zeker ook een kijkje in onze 2e hands uniformen: misschien zit jouw maat er wel tussen! Gelieve alles met naam en
voornaam te tekenen a.u.b. om verloren voorwerpen bij de juiste eigenaar terug te kunnen bezorgen.
Klas
L1 + L2
Wit balletpak
Lichtroze tailleband
Roze stoffen balletschoentjes
met splitzool en elastiek
L3 + L4
-

L5 + L6
-

prijs

Code bij DANCE WORLD

€25,00-€30,00
€2,50
€19,00

3344
7636

Lichtblauw balletpak
Lichtroze tailleband
Lange balletkousen L4
Roze stoffen balletschoentjes
met splitzool en elastiek

€24,00
€2,50
€7,50
€19,00

3986
7636
513

Navy blue balletpak
Zwarte tailleband
Lange balletkousen
Roze stoffen balletschoentjes
met splitzool en elastiek

€27,00
€2,50
€7,50
€19,00

rde8031
7636
513

€27,00
€2,50
€7,50
€19,00

rde8031
7636
513

Middelbare graad
Navy blue balletpak
Zwarte tailleband
Lange balletkousen
Roze stoffen balletschoentjes
met splitzool en elastiek
Lange effen zwarte legging/short

naar keuze

Hogere graad
Zwart balletpak
Lange balletkousen
Roze stoffen balletschoentjes
met splitzool en elastiek
Lange effen zwarte legging

€7,50
€19,00

Jongens
wit t-shirt
zwart shortje
zwarte stoffen balletschoentjes
met splitzool en elastiek

€32,00
€17,00
€19,00

naar keuze
513

naar keuze

Oliver
E10354(56)

2e Handswinkel
In onze danszaal kan je terecht voor 2e hands uniformen. Indien jouw pakje, schoentjes, kousen te klein zijn geworden, kan je dit
doorverkopen. Ook wanneer je op zoek bent naar een nieuw pakje, kan je steeds eerst een kijkje nemen in onze winkel.
Wil je je balletpak, schoentjes, kousen verkopen? Stop je te verkopen kledij in een doorzichtige plastieken zak met daarbij
volgende info:
naam van de leerling
maat van het kledingstuk
je vraagprijs
wanneer het kledingstuk verkocht is, krijg je je zakje met het juiste bedrag terug mee met je zoon/dochter.
Wil je graag kijken of er in onze winkel iets voor jou tussen zit? Vraag alle info aan een van onze dansleerkrachten!

Muziek
AMV
•
•
•

•

•

Ik ben elke les aanwezig en ik kom steeds op tijd.
Ben je ziek of kan je per uitzondering niet naar de les komen? Zie punt ‘Bij afwezigheid’.
Wat heb ik nodig?
o Ik neem elke les de nodige boeken mee: Allemaal nootjes, het oefenboek, aanvullende cursus en
agenda.
o 2 gescherpte potloden en een gom
Mijn houding voor, tijdens en na de muziekles:
o Ik ga voor de les nog snel even naar het toilet.
o Mijn gsm mag mee de les in maar ik zet hem UIT.
o Ik kom steeds op tijd naar de les.
o Als ik een vraag heb, steek ik mijn hand in de lucht. Tijdens de rest van de les blijf ik stil en oefen ik
goed mee.
o In de les wordt niet gegeten en niet gedronken.
o Ik heb respect voor mijn medeleerlingen, mijn leerkracht en voor de materialen in de klas.
Zijn er vragen? Ouders komen niet in de les, maar mogen altijd een afspraak maken of een mailtje sturen
naar de Juf : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrument
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben elke les aanwezig en ik kom steeds op tijd.
Ben je ziek of kan je per uitzondering niet naar de les komen? Zie punt ‘Bij afwezigheid’.
Tijdens de les ben ik aandachtig en werk actief mee.
Ik heb steeds mijn partituren, notities en agenda (schriftje) mee. Ook een potlood en balpen zijn onmisbaar.
Elke les is een toonmoment. Tips en aanwijzingen noteer ik in mijn agenda en op mijn partituur.
Mijn gsm mag mee de les in maar ik zet hem UIT.
Ik oefen thuis voldoende en regelmatig. Zo word ik stap voor stap een betere muzikant!

Samenspel/IE
•
•
•

Ik laat de groep niet in de steek in het midden van het schooljaar, zo kunnen we ons optimaal voorbereiden
op de toonmomenten in de loop van het schooljaar.
Ik ben aanwezig op de toonmomenten én op de (extra) voorbereidingen ervan.
Ik heb respect voor ieders eigenheid, talenten en beperkingen en ben zorgzaam en attent.

Woord
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben elke les aanwezig en ik kom steeds op tijd.
Ben je ziek of kan je per uitzondering niet naar de les komen? Zie punt ‘Bij afwezigheid’.
Ik werk actief mee in de les, ben rustig en aandachtig. Mijn gsm zet ik uit.
Ik heb een (ring)map waarin ik al mijn teksten bewaar. Ik heb die map iedere les bij me.
Ik leer mijn teksten uit het hoofd tegen de afgesproken datum. Zonder goede tekstkennis valt er
niet te werken.
Ik laat de groep niet in de steek in het midden van het schooljaar. Zo kunnen we ons optimaal
voorbereiden op de toonmomenten tijdens en op het einde van het schooljaar.
Ik ben aanwezig op de toonmomenten én op de voorbereidingen ervan.
Ik oefen thuis met regelmaat.

