Retributiereglement Vrije Leerlingen
Algemeen Vrije leerlingen
De Academie Muziek en Woord Hemiksem, Schelle, Niel laat vrije leerlingen toe, volgens de
beschikbare capaciteit.
Vrije leerlingen kunnen enkel worden toegelaten tot de lessen die aan de regelmatige leerlingen worden
gegeven op voorwaarde dat zij het normale lesverloop niet storen en geen afbreuk doen aan de
normale rechten van de regelmatige leerlingen (o.a. groeperingsnorm mag niet overschreden worden
en de infrastructuur niet overmatig belast).
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden om een regelmatige leerling te zijn, is een vrije
leerling.

Inschrijvingstarieven Vrije leerlingen
Het inschrijvingsgeld voor volledig vrije leerlingen (kinderen en jongeren) is gelijk aan het tarief van een
officiële inschrijving.
Volwassenen betalen 125€ + administratiekost (zie retributiereglement administratieve inschrijving
Academie Muziek en Woord).
Inschrijvingsperiode
Leerlingen kunnen zich inschrijven tussen 15 juni en 30 juni en van 1 september tot 30 september, dit
tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Het totaal aantal inschrijvingen is gelimiteerd tot 5% van het aantal reguliere leerlingen, met een
beperking van 1% op de individuele vakken (instrument) en een maximum van 4% op de collectieve
vakken (zang, samenspel en koor). Er wordt een wachtlijst aangelegd waarop de leerlingen staan
gerangschikt op datum van inschrijving. Vrije leerlingen worden gecontacteerd om hun inschrijving te
bevestigen door betaling van het inschrijvingsgeld op het secretariaat van het academie voor muziek en
woord aan het eind van de maand september. Wanneer de betaling ontvangen is, is de inschrijving
definitief.
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Geldigheid
Een inschrijving als vrije leerling geldt slechts voor 1 schooljaar, en creëert op geen enkele manier
voorrang op herinschrijving voor een volgend schooljaar.
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