
 

 

Retributiereglement (instrument-)  initiatie, kinderkoor, kinderklanken, 
coachingstraject 
 
 
Artikel 1: Algemeen  
De  Academie Muziek en Woord Hemiksem, Schelle, Niel biedt cursussen (instrument-) initiatie, 
kinderkoor, kinderklanken en coaching aan, gefinancierd vanuit IVEBICA. 
 
Artikel 2: Leerlingen ingeschreven voor een cursus ingericht en gefinancierd door IVEBICA. 
Een leerling die ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar 6 jaar wordt of ingeschreven is 
in het eerste leerjaar van het basisonderwijs kan volgende cursus volgen: 

- Instrument-initiatie: piano, cello, viool, altviool, slagwerk, trompet, trombone, hoorn, dwarsfluit, 
gitaar, hobo, harp, accordeon, klarinet, blokfluit en zang 

Deze cursus kan enkel worden gevolgd in combinatie met ‘domeinoverschrijdende initiatie’ (1ste graad 
DKO). 
 
Een leerling kan geen 2 cursussen instrument-initiatie volgen. 
 

- Kinderklanken: voor leerlingen (8-12 jaar = parallel 2de graad DKO) die aan de academie 
opteren om slechts 1 uur les te volgen binnen het domein muziek, of die niet de 
basiscompetenties hebben om binnen de officiële DKO-structuur les te volgen. 

- Coaching: leerlingen vanaf de derde graad of die reeds de volledige structuur hebben 
doorlopen en graag blijven musiceren kunnen coaching aanvragen van hun bestaand 
ensemble. Dit is geen vervangcursus voor groepsmusiceren. 

- Kinderkoor: leerlingen kunnen na auditie worden toegelaten in het kinderkoor (8-18 jaar). 
 
Artikel 3: Inschrijvingstarieven (instrument)-initiatie, kinderkoor, kinderklanken, 
coachingstraject. 

- Het inschrijvingsgeld voor de cursus instrument-initiatie, kinderkoor en kinderklanken bedraagt 
evenveel als het inschrijvingsgeld vastgelegd door het ministerie van onderwijs + 
administratiekost  
(zie retributiereglement administratieve inschrijving Academie Muziek en Woord) 

- Het inschrijvingsgeld voor de leerlingen die het coachingstraject volgen bedraagt evenveel als 
het inschrijvingsgeld van een vrije leerling (retributiereglement vrije leerling) + administratiekost 
(zie retributiereglement administratieve inschrijving Academie Muziek en Woord). 

 
Artikel 4: Inschrijvingsperiode  
Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven: 

- Online: Vanaf 1 juni tot en met 30 september 
- In de academie: Tussen 15 juni en 30 juni en van 1 september tot 30 september, dit tijdens de 

openingsuren van het secretariaat.  
Inschrijvingen worden onmiddellijk elektronisch betaald, en kunnen niet telefonisch, per mail of brief 
gebeuren. 
 


