Inschrijven voor een tweede op e

Studenten GRAAD 3 en GRAAD 4: wachtlijst 2de op e
SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst biedt studenten de kans om in graad 3 en 4 een tweede
atelier te volgen. Daarvoor wordt enkel een bijkomende materiaalkost van 10 euro aangerekend.
Voor deze tweede op es werken we met een wachtlijst, die we behandelen nadat de inschrijvingen
zijn afgesloten. Zo hebben we een duidelijk zicht in welke ateliers er nog plaats is. Daarbij
behandelen we dezelfde voorrangscriteria als bij de gewone inschrijvingen.
Je registreren op deze wachtlijst doe je door dit formulier in te vullen: h ps://forms.o ce.com/r/
QZLa73d1Dd
Registreren kan vanaf 21 juni 2022 om 10u00. De deadline voor het invullen van de wachtlijst is 15
september 2022 om 23u59.
Begin oktober word je verwi gd door het secretariaat als je erbij bent. Je ontvangt dan ook de
betaalinstruc es.
Enkel via het online formulier kom je op de wachtlijst te staan! Hulp nodig? Aarzel niet het
secretariaat te contacteren jdens de openingsuren (ma-vrij: 10u00-12u00, 14u00-16u00 en
18u00-20u00).

Studenten SPECIALISATIE: registra e 2de op e
SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst biedt studenten specialisa e de kans om een tweede atelier
te volgen, naargelang het aantal beschikbare plaatsen in de ateliers. Daarvoor wordt enkel een
bijkomende materiaalkost van 10 euro aangerekend.
Voor deze tweede op es werken we met een registra elijst die we meteen behandelen volgens
volgorde van registra e.
Registreren kan vanaf 14 juni 2022 om 10u00.
Je registreren op deze lijst doe je door dit formulier in te vullen: h ps://forms.o ce.com/r/
TZUSAWPJ3L
Je wordt zo snel mogelijk door het secretariaat op de hoogte gebracht als je erbij bent. Je krijgt dan
verdere instruc es om de betaling in orde te brengen.
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Hulp nodig met de vragenlijst? Aarzel niet het secretariaat te contacteren jdens de openingsuren
(ma-vrij: 10u00-12u00, 14u00-16u00 en 18u00-20u00).

