SLAC / ACADEMIE BEELDENDE KUNST

SCHOOLCODE

Beste student
Beste ouders

Welkom aan SLAC/ Academie Beeldende Kunst.
Voor een goede werking van de academie worden in deze schoolcode een aantal afspraken gemaakt en
een aantal aanbevelingen gedaan:
1. Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni. Leerlingen jonger dan 12 jaar krijgen 2
lesuren per week les. Leerlingen tussen 12 en 18 jaar krijgen 4 lesuren per week les en volwassen
leerlingen krijgen afhankelijk van de optie die ze kiezen, respectievelijk 4, 8 of 10 lesuren per week les.
Een lesuur bestaat uit 50 minuten. De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden.
2. De lessen worden stipt bijgewoond, van het begin tot het einde. Als een les niet kan worden
bijgewoond, brengt de leerling de leraar of het secretariaat vooraf op de hoogte.
3. Binnen de beeldende kunst kan een leerling slechts één optie volgen.
4. Het volgen van alle vakken per optie is verplicht.
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In het 2 en 3 jaar hogere graad is men verplicht om kunstgeschiedenis te volgen en in het 1 jaar
van de specialisatiegraad is men verplicht om bijzondere kunstgeschiedenis of keuzeatelier te volgen.
Vrijstelling wordt verleend aan studenten die het vak al gevolgd hebben (en geslaagd zijn) op
hetzelfde of een hoger niveau in het onderwijs, zoals in een opleiding:
- aan een academie voor beeldende kunst
- in het kunstsecundair onderwijs
- tot bachelor plastische opvoeding
- tot bachelor of master in de beeldende kunst of kunstwetenschappen
Een kopie van het diploma of getuigschrift, met vermelding van het vak kunstgeschiedenis, dient
vóór 10 oktober van het lopende schooljaar te worden ingeleverd op het secretariaat. Nadien wordt
geen vrijstelling meer verleend.
5. Leerlingen die in een hoger jaar willen starten, moeten een toelatingsperiode doorlopen voor het
atelier waarvoor ze gekozen hebben. Voor het vak kunstgeschiedenis moet er een toelatingsproef
afgelegd worden in samenspraak met de docent kunstgeschiedenis. Deze toelatingsproef moet voor 10
oktober van het lopende schooljaar afgelegd zijn.
6. Op elk moment van het schooljaar moet een leerling minimum 2/3 van de lessen gevolgd hebben. Het
niet of onvoldoende volgen van één vak heeft uitschrijving voor alle vakken van dezelfde optie tot gevolg.
7.Leerlingen mogen per optie en per graad slechts één jaar overdoen.
8. Leerlingen van de lagere graad (6-11 jaar), middelbare graad jongeren (12-17 jaar) en middelbare
graad volwassenen (+18 jaar) worden beoordeeld op de werken die ze tijdens het jaar gemaakt hebben.
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Studenten van het laatste jaar hogere graad en het 2 jaar specialisatiegraad presenteren hun werken
voor een buitenjury.
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Studenten van de overige jaren hogere graad en het 1 jaar specialisatiegraad presenteren hun werken
aan een binnenjury.
Wie meer dan 1/3 van de lessen ongewettigd afwezig is geweest, kan niet geslaagd zijn.
9. Afwezigheden van leraars worden in de hal van de academie ad valvas meegedeeld (voor de
wijkafdelingen wordt een bericht uitgehangen aan de deur).
In de mate van het mogelijke worden de jongeren (6-18 jaar) via sms of via e-mail op de hoogte
gebracht. Volwassen leerlingen worden door de leraar verwittigd (via e-mail of via een
“telefoneerketting”).
10. De leerlingen ( -18j) mogen de school niet verlaten tijdens de lesuren zonder schriftelijke toelating.
De schoolverzekering dekt immers geen ongevallen op tijdstippen waarop de leerlingen geacht worden
in de klas te zitten.
11. Bij een ongeval op het schooltraject (van of naar de school) moet de school onmiddellijk worden
verwittigd. Indien blijkt dat het ongeval onder de schoolverzekering valt kan op de academie een
verzekeringsformulier worden afgehaald. Dit formulier wordt – samen met een kleefbriefje van het
ziekenfonds – aan het secretariaat terugbezorgd, nadat het door de student (of ouders) en de dokter
werd ingevuld.
12. Het is niet toegestaan dat volwassenen in de klas aanwezig zijn terwijl de kinderen les krijgen. Voor
informatie over de vorderingen van uw kind kunt u terecht bij de leraar (voor of na de les).
13. Leerlingen (+18 jaar) kunnen van groep of leraar veranderen tot 1 oktober van het lopende
schooljaar, na akkoord van de betrokken leraars en de directeur. Nadien zijn geen wijzigingen meer
mogelijk. Bij problemen, van welke aard ook, wordt eerst met de leraar zelf gepraat.
14. Leerlingen moeten ingeschreven zijn voor 1 oktober van het lopende schooljaar.
15. Ingeschreven leerlingen mogen zich voor hetzelfde schooljaar niet inschrijven als regelmatig
financierbare leerling in een andere academie voor beeldende kunst (DKO).
16. Leerlingen kunnen zich uitschrijven tot 31 januari van het lopende schooljaar (zonder terugbetaling
van inschrijvingsgeld).
17. De minimumleeftijd van de leerlingen is 6 jaar op 31 december van het lopende jaar.
18. Leerlingen kunnen herinschrijven in de loop van de maand juni. Dat kan online of aan de balie van
het secretariaat van SLAC/Academie.
De data en uren worden meegedeeld op de website.
19. Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf het opendeurweekend, tijdens de zomer en tot en met
30 september. Dat kan online of aan de balie van het secretariaat van SLAC/Academie.
De data en uren worden meegedeeld op de website.
20. Gedeeltelijke terugbetalingen, op basis van een geldig attest voor vermindering van
inschrijvingsgeld, kunnen aangevraagd worden tot 30 september van het lopende schooljaar.
Volledige terugbetalingen (wegens uitschrijving) kunnen aangevraagd worden tot 15 september van het
lopende schooljaar.
Terugbetalingen ten gevolge van opleidingscheques (alleen voor reclamekunst (grafische en digitale
vormgeving); controleer op www.vdab.be/opleidingscheques of u in aanmerking komt) kunnen
aangevraagd worden tot 30 november van het lopende schooljaar.
Attesten van werkloosheid kunnen pas ingediend worden vanaf 1 september van het lopende schooljaar.
21. Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt de richtlijnen opvolgen en een correcte en beleefde
houding aannemen tegenover al het personeel van de school en ook tegenover elkaar.
22. Het materiaal van de school en de eigendommen van de medeleerlingen worden met de nodige
eerbied behandeld. Bekraste meubels, beschadigde fietsen e.d. moeten vergoed worden. Leerlingen die
betrapt worden op vandalisme worden definitief uitgesloten.

23. Er wordt niet gelopen of gespeeld in de gangen. In de lessen wordt niet gegeten of gedronken.
Tijdens de lessen worden GSM’s niet gebruikt.
24. De leerlingen worden verzocht hun boekentassen, rugzakken, materiaal enz. niet onbeheerd achter
te laten in de gangen, in de leslokalen, op hun fiets…
Fietsen worden gesloten en bij voorkeur vastgemaakt aan het rek van de fietsparking. De school is
immers niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen.
25. Ouders, grootouders of derden die kinderen naar school brengen worden gevraagd de kinderen te
begeleiden tot aan het klaslokaal om te verifiëren of de leraar aanwezig is.
26. In de school geldt algemeen rookverbod.
27. In de hoofdschool bevinden zich drankautomaten. De plastieken bekertjes en flesjes kunnen in de
voorziene vuilbakken geworpen worden.
28. Vooraleer tot de aankoop van materiaal over te gaan is het aangewezen vooraf advies te vragen aan
de leraar.
29. Er kan een tuchtmaatregel opgelegd worden aan een leerling.
(zie schoolreglement: Hoofdstuk 8, Art. 21 en 22)
30. Het volledige schoolreglement is raadpleegbaar en verkrijgbaar op het schoolsecretariaat.
31. Het reglement voor het ontlenen van boeken en tijdschriften is te verkrijgen op het secretariaat of in
de bibliotheek van de academie.
32. Aanvragen van een studentenkaart (enkel voor volwassenen) kan tot 15 oktober van het lopende
schooljaar.
33. In het kader van pedagogische en artistieke activiteiten binnen en buiten de academie kunnen de
werken van de leerlingen, en afbeeldingen van deze werken, gebruikt worden.

DOOR BETALING VAN HET INSCHRIJVINGSGELD VERKLAART U ZICH AKKOORD
MET HET SCHOOLREGLEMENT

