Betreft: Muziekatelier jongeren 2de graad – lessen – examens – oudercontact

Beste ouders,
Beste leerlingen,
De laatste twee maanden van het schooljaar gaan van start. Tijdens de lessen muziekatelier zal vanaf nu
gewerkt worden richting examens. Heel graag nodigen we iedereen uit om de lessen weer live te komen
volgen. Op die manier kunnen we iedereen optimaal begeleiden. We willen de leerlingen ook vragen om
thuis op regelmatige basis bezig te zijn met de leerstof van het muziekatelier.
Het examenrooster dat jullie in september kregen, vervalt. Ook ons slotconcert, De Laatste Nootjes, zal dit
jaar niet kunnen doorgaan.
De EXAMENS THEORIE en GEHOOR vallen tijdens de reguliere lessen. De klasleraar zal u op de hoogte
brengen van de exacte datum.
De ZANGEXAMENS vinden plaats op vrijdag 18/06 voor de klassen 2.3 en 2.4 en zaterdag 19/06 voor de
klassen 2.1 en 2.2. Alle zangexamens gaan door in het filiaal te Hemiksem (Nijverheidsstraat 27). De juiste
uren per klas vindt u in onderstaand schema. We houden bij de examens uiteraard rekening met de op dat
moment geldende maatregelen. Groepen die te groot zijn worden gesplitst en begeleid door een extra
leerkracht. Afwezigheid op dit examen is enkel toegestaan mits het voorleggen van een doktersattest.
De lessen muziekatelier op donderdag 17/06, vrijdag 18/06 en zaterdag 19/06 gaan niet door! Dit
lesmoment wordt vervangen door het examen.
Vrijdag 18/06: 2.3 + 2.4
Klas
2.3 Hemiksem A (Lotte)
2.3 Hemiksem B (Lara)
2.3 Niel (Veerle)
2.3 Schelle (Koen)
2.4 Hemiksem (Lotte)
2.4 Niel (Veerle)
2.4 Schelle(Koen)

Examen
17u00 – 18u00
17u40 – 18u30
18u10 – 19u00
18u40 – 19u30
19u10 – 19u50
19u30 – 20u25
20u05 – 20u55

Zaterdag 19/06: 2.1 + 2.2
Klas
2.1 Hemiksem (Lara)
2.1 Niel (Veerle)
2.1 Schelle (Koen)
2.2 Hemiksem (Lara)
2.2 Niel (Veerle)
2.2 Schelle (Koen)

Examen
08u30 – 9u30
09u10 – 10u00
09u40 – 10u45
10u25 – 11u20
11u00 – 11u45
11u25 – 12u15

Na de examens hebben we nog drie lessen.
−
−
−

ma. 21/06 (Schelle), di. 22/06 (Niel), wo. 23/06 (Hemiksem): zingen en musiceren op normale lesuur
do. 24/06, vr. 25/06, za. 26/06: geen les, oudercontacten op uitnodiging van de klasleraar of op
vraag van de ouders (communicatie via klasleraar)
ma. 28/06 (Schelle), di. 29/06 (Niel), wo. 30/06 (Hemiksem): Leuke afsluiter met de klas!

We hopen er nog een fijne periode van te maken samen.
Vriendelijke groeten,
Directeur, Kevin Verlaeckt
Leerkrachten muziekatelier 2de graad,
Lara Verbeeck, Veerle Sijbers, Koen Wauters, Lotte Van Havere

