ACADEMIE Westerlo
Sluimert er een artiest in jou? Wil jij de vakman worden die klei, penseel en potlood tot in het puntje
beheerst? Ga je graag op onderzoek en zit je met vragen? Vertel je graag over je avonturen en beleef
je deze graag met anderen? Dan is de Academie Westerlo een plek voor jou!
De Academie Westerlo, in de volksmond nog steeds Tekenschool Westerlo genoemd, is de plek waar
jong en oud, lokaal en op zijn tempo kan kennismaken met de boeiende wereld van de beeldende
kunsten. Geografisch gezien is de school met zijn 400 leerlingen naast haar stedelijke buren, het
kleine broertje. Klein is echter geen synoniem voor weinig ambitie, net zoals een parel zich rond een
zandkorrel vormt, ontwikkelt de Academie zich steeds verder tot een bijzondere speler in het Deeltijds
Kunst Onderwijs. De Westelse Academie is uitzonderlijk aangezien zij, de enige Academie in
Vlaanderen is die geen hogere graad kent. Daardoor huizen wij - in verhouding tot onze gemeentelijke
achtergrond- een grote groep kinderen en jongeren die we op locatie onderdompelen in het bad van
de plastische kunsten. Zij vormen de spil van de Academie. Wij zijn ook bijzonder omdat we als kleine
organisatie medevormgever zijn van het nieuwe Raamleerplan Beeld. Een competentiegerichte
aanpak met de leerling in de hoofdrol. Vanuit de persoonlijkheid van de leerling werken we samen aan
presentaties waar vakmanschap, artisticiteit, en onderzoek centraal staan.
Praktisch:
Vanaf 1 september 2017 start de Academie Westerlo net zoals andere onderwijsinstellingen met zijn
schooljaar. Samen met de Academie voor Muziek Woord en Dans van Geel kunt u ons vinden in de
Kunstencampus Westerlo in de Boerenkrijglaan 23. Verder heeft de Academie vestigingsplaatsen in
Tongerlo, Herselt, Oevel, Ramsel, Voortkapel en Heultje waar ze kinderen, jongeren en volwassenen
initieert in de wereld van de kunsten.
Kom in september één gratis probeerles volgen om te zien of de Academie iets voor jou is. Alle
kinderen vanaf 6 jaar mogen in september een proefles komen volgen in de academie. Dit kan
eenvoudig door bij de aanvang van lesmoment aan te sluiten bij de groep en je interesse kenbaar te
maken. Je hoeft hiervoor niet op voorhand in te schrijven, maar we willen wel je naam, voornaam en
telefoonnummer zodat we je mama of papa kunnen bereiken.
Lesaanbod op grondgebied Herselt
Ons lesaanbod is vanaf september wel wat veranderd omdat we kordaat kiezen voor een meer
leeftijdsgerichte aanpak zodat we nog meer op maat kunnen werken van de leerlingen.
In Herselt-centrum kan je op woensdag en zaterdag terecht in de crealokalen van De Mixx.
Op woensdag is er een lesblok van 13.30 tot 15.15 uur.
Op zaterdag lopen de lessen van 10.00 tot 11.45 uur.
Zowel woensdag als zaterdag zijn er twee parallelklassen, één voor leerlingen van het eerste tot het
derde leerjaar en één voor leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar.
Jammer genoeg zullen de lessen die vorig jaar op dinsdag plaatsvonden niet meer doorgaan
wegens te weinig vraag.
In Ramsel kunnen kinderen op dinsdag- of op vrijdagavond les volgen in de Stationsstraat 39. De
leerlingen van de Bolster komen onder begeleiding van de dagschool tot aan onze klas. Na de les
brengt de juf de kinderen desgewenst naar de kinderopvang. Op dinsdag kunnen leerlingen van het

derde tot het zesde leerjaar les volgen van 16.00 tot 17.45 uur. Op vrijdag is er les voor leerlingen van
het eerste tot het derde leerjaar van 15.15 tot 17 uur.
Start Schooljaar
Eerste lesdag in Ramsel: Vrijdag 1 september.
Eerste lesdag in Herselt : Woensdag 5 september
Inschrijven
Om in te schrijven in de Academie betaal je inschrijvingsgeld. Het basisbedrag per jaar wordt bepaald
door het ministerie van onderwijs.
•

jongeren (-18 jaar) betalen 65 euro per schooljaar, met een verminderd tarief van 42 euro als
meer leden van eenzelfde gezin zich inschrijven of als de jongeren ten laste zijn van een
volwassene uit de categorieën volwassenen die voor het verminderd tarief in aanmerking
zouden komen (zie lager).

•

Om recht te hebben op vermindering is steeds een attest vereist.

Ouders die problemen hebben om het inschrijvingsgeld te betalen, kunnen beroep doen op het
cultuurparticipatiefonds van de gemeente. Dat fonds steunt ondermeer kinderen die naar de academie
willen komen door het inschrijvingsgeld te betalen en soms zelfs een deel van het materiaal.
Inschrijvingsmomenten
Je kan gedurende de maand september inschrijven tijdens de lesmomenten zelf of via de site
http://www.westerlo.be/leren-en-werken/kunstencampus
Breng het inschrijvingspapier binnen bij aanvang van de les of stuur het document ingevuld en
ingescand door naar secretariaat.academie@westerlo.be.
Vanaf wij het inschrijvingsgeld ontvangen hebben bent u na bevestiging zeker van een plaats.
Volg ons op Facebook: Academie Westerlo
Academie Westerlo

