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Aan al onze leerlingen en hun ouders 

 

uw kenmerk     ons kenmerk     datum 
    rvb/sk       31/05/2017 

uw bericht van    contactpersoon    telefoonnummer 
    Shelbey Kalishoek    03/288 27 30 

 
Betreft:  Herinschrijvingen schooljaar 2017-2018 
 

 
Beste ouders, 

Beste leerling, 

 
Het einde van het schooljaar komt snel naderbij. Tijd dus om al even vooruit te kijken 

naar wat nog komt en al enkele afspraken te maken in verband met de (her)inschrijvingen 
voor het volgend schooljaar. 

 
Wij hebben alles voor u even op een rijtje gezet. 

 

 
Info voor leerlingen geboren in 2010 en 2011 
 
Uw zoon/dochter heeft de mogelijkheid om volgend schooljaar muziekinitiatie te volgen 

en/of een cursus instrumentinitiatie (piano, cello of viool).  

De prijs per cursus bedraagt 65 € + een administratiekost 
 
Wat houdt die voorrangsregeling in? 
 

 Broers en zussen van leerlingen die ingeschreven waren in het schooljaar  

2016-2017 krijgen voorrang bij inschrijving in een initiatiecursus. 
 Ook nieuwe 7-jarigen krijgen voorrang, indien broer of zus het voorbije schooljaar 

ingeschreven was. 

 Voor welke cursussen geldt deze voorrangsregeling? 

o Initiatie muziek, piano, cello en viool 

 Voorrangsleerlingen schrijven zich in op het secretariaat te Hemiksem 
op zaterdag 10 juni van 09u00 tot 12u00 of op woensdag 14 juni van 
15u00 tot 18u00. Indien u inschrijft NA 14 juni vervalt deze 
voorrangsregeling. 

 

Maak zeker gebruik van dit voorrecht want initiatiecursussen zijn altijd zeer snel 

volgeboekt! 
 

 
Info voor leerlingen geboren in 2009 of vroeger 
 

 Indien uw zoon/dochter kiest voor muziek, zal hij/zij in september starten met 

AMV/Samenzang. Door de financiële ondersteuning van onze  

3 gemeentebesturen (Hemiksem, Schelle en Niel) krijgt hij/zij de keuze om 

onmiddellijk met een instrument naar keuze te starten. Hierbij is er geen 
beperking op het aantal plaatsen en geldt er geen voorrangsregeling. 

 Om een juiste instrumentkeuze te kunnen maken, organiseren wij op zaterdag 

17 juni van 10u00 tot 12u00 een infodag waar uw zoon/dochter alle 
instrumenten kan komen uittesten.  

 Vanaf nu kan uw kind ook opteren om de woordafdeling te volgen. Op de infodag 

van zaterdag 17 juni zullen de leerkrachten woord enkele workshops organiseren. 

Meer info omtrent deze infodag volgt later. 
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Afspraken rond (her)inschrijvingen 
 

 Graag (her)inschrijven tussen 15 en 30 juni of tussen 1 september en 30 

september. Op deze manier kan onze administratie het komende schooljaar 

optimaal voorbereiden. Alvast dank om hiermee rekening te houden! 
 Bij nieuwe inschrijving steeds rijksregisternummer (identiteitskaart of SIS-

kaart) meebrengen. 

 Breng zeker gsm-nummer en e-mailadres van mama, papa én leerling mee.  

Op deze manier kunnen wij u het komende schooljaar steeds vlot bereiken. 

 Indien u kan genieten van een verminderingstarief, breng dan zeker de nodige 

attesten mee bij inschrijving (voor meer info hieromtrent kan u terecht op ons 
secretariaat). Zonder attest kan u zich niet inschrijven aan verminderingstarief. 

 Het inschrijvingsgeld dient bij (her)inschrijving via Bancontact te worden 

betaald. Breng zeker uw bankkaart mee.  
 Let op: woensdag 28/06/2017 (LAATSTE NOOTJES) zijn er inschrijvingen van 

14u00 tot 17u00! 

 Let op: allerlaatste inschrijvingsdag is zaterdag 30 september. Wie later inschrijft 

wordt geweigerd! 
 

 

Inschrijvingsuren 
Van 15 juni t/m 30 juni 2017 EN van 1 september t/m 30 september 2017. 

Inschrijven kan op een afdeling naar keuze (Hemiksem, Schelle of Niel). 
 

 Secretariaat Hemiksem 

Maandag 16u-20u 

Woensdag 15u-20u 

Vrijdag 16u-20u 

Zaterdag 9u-12u 

 

 Secretariaat Schelle  

Maandag 16u-20u 

Donderdag 16u-20u 

 
 Secretariaat Niel 

Dinsdag 16u-20u 

Vrijdag 16u-20u 

 
Inschrijven kan ook tijdens onze Infodag op zaterdag 17 juni 2017 van 10u – 14u te 

Hemiksem. 
 

Inschrijvingstarieven 

 
 

Initiatie   € 65,00 + administratiekost 

<18 jaar   € 65,00 + administratiekost 

18 jaar -24 jaar € 129,00 + administratiekost 

>24 jaar € 307,00 + administratiekost 

 

 
Vanaf 1 juni kan u voor meer informatie (uurroosters, inschrijvingsgelden, 

vakantieregeling, enz.) steeds terecht op volgende website: www.academiehsn.be. 

 
Wij nodigen u alvast uit op onze “Laatste Nootjes” op 28 juni om 18u00 of om 19u30    

in Depot Deluxe te Hemiksem waar u een groot deel van onze leerlingen op het podium 
aan het werk zal zien! Ons “Laureatenconcert” zal dit schooljaar plaatsvinden op zondag 

25 juni 2017 om 10u30. Van harte welkom! 
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Laatste schooldag is vrijdag 30 juni! 
 

 
Alvast hartelijk dank voor het vertrouwen in onze academie. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Raf Van Brandt 

Directeur. 
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