
 

 

Formulier ‘Leren in een alternatieve leercontext’ 
 
 
Academie Muziek en Woord Hemiksem, Schelle, Niel ; instellingsnummer 49809 
Schoolbestuur : IVEBICA 
 

DEEL I: In te vullen door de leerling en de alternatieve leercontext 

 

Leerling 

 

Naam en 
voornaam 

 

Geboortedatum  

Adres  

Telefoon  

GSM  

Email  

 

Vak waarvoor de aanvraag wordt ingediend 
 

Vak, optie, 
studierichting 

 

Graad en leerjaar  

(Instrument)  

Periode O Volledig schooljaar  

O Van …………… tot …………… 

Volume O Volledig vak  

O ……… uur per week van het vak 

 

  



 

 

Alternatieve leercontext waar de leerling het vak wil volgen (vereniging) 
 

Naam  

Officieel adres/zetel  

Statuut O Vzw 
O Feitelijke vereniging 
O Andere, namelijk: 
…………………………………………………………. 

Vertegenwoordiger van de 
alternatieve leercontext 

- Naam 
- Telefoon 
- GSM 
- E-mail 

 

Persoon die binnen de 
alternatieve leercontext  
fungeert als inhoudelijk 
verantwoordelijke 

- Naam 
- Telefoon 
- GSM 
- E-mail 

 

Opdracht van de leerling1   

Dag van de leeractiviteiten  

Tijdstip van de 
leeractiviteiten 

Van ……….. uur tot ………….. uur 

Adres van de 
leeractiviteiten 

 

Voor akkoord 

(naam, datum en 
handtekening van de 
vertegenwoordiger van de 
alternatieve leercontext) 

 

 

 

  

                                                 
1 Bijvoorbeeld: spelend lid, specifieke taken,…  



 

 

DEEL II: Beslissing van de directeur - in te vullen door de academie 

 

Datum waarop met de alternatieve leercontext de overeenkomst ‘Leren in 
alternatieve leercontext’ is afgesloten2: Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Personeelslid van de 
academie om als 
‘contactpersoon van 
de academie’ in te 
staan voor de 
inhoudelijke opvolging  

(naam, datum en 
handtekening van de 
contactpersoon) 

 

Contactpersoon van 
de academie 

- Naam 
- Telefoon 
- GSM 
- E-mail 

 

Beslissing directeur 

O AKKOORD 
O NIET AKKOORD 

Motivering in geval van niet akkoord3 

 

 

 

Datum:Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Handtekening en naam directeur 

 

 

 
  

                                                 
2 Indien de overeenkomst nog niet is afgesloten, moet dit gebeuren vooraleer de directeur zijn akkoord geeft 

 
 



 

 

 
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de beslissing van de directeur.  
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de bepalingen van het academiereglement met betrekking 
tot het leren in een alternatieve leercontext.  
 
Datum: …………………………. 
 
 
 
 
(Handtekening leerling/ouder) 
 
Naam van leerling/ouder: ………………………………………… 
 

 
Opgemaakt in viervoud: 

- 1 exemplaar voor de leerling 
- 1 exemplaar voor de alternatieve leercontext 
- 1 exemplaar voor de directeur 
- 1 exemplaar voor de contactpersoon van de academie 

 


