ACADEMIE SCHOTEN

KEUZE 1
• De muzische vormer begeleidt 2 leerkrachten.
• Elke leerkracht krijgt per sessie 3 lesuren muzische
ondersteuning op een vaste dag.
• Concreet: 8 halve dagen begeleiding voor elke
ingeschreven leerkracht.

€

333 / 2 leerkrachten

KEUZE 2
• De muzische vormer begeleidt 4 leerkrachten.
• Elke leerkracht krijgt per sessie 3 lesuren muzische
ondersteuning op een vaste dag.
• Concreet: 8 halve dagen begeleiding voor elke 		
ingeschreven leerkracht.
• BONUS: een halve pedagogische studiedag
gegeven door 2 muzische specialisten voor ALLE
leerkrachten van de lagere school (met syllabus).

€

666 / 4 leerkrachten

KEUZE 3
• De muzische vormer begeleidt 6 leerkrachten.
• Elke leerkracht krijgt per sessie 3 lesuren muzische
ondersteuning op een vaste dag.
• Concreet: 8 halve dagen begeleiding voor elke
ingeschreven leerkracht.
• BONUS: Keuze tussen 1 pedagogische studiedag
gegeven door 2 muzische specialisten OF een halve
pedagogische studiedag gegeven door 4 muzische
specialisten, telkens voor ALLE leerkrachten
van de lagere school (met syllabus).

€

999 / 6 leerkrachten

ACADEMIE SCHOTEN

DOELGROEP
Alle leerkrachten van de lagere school.

AANBOD
Na vorming / Co-t ea ching

• Op maat van de leerkracht, de verschillende
domeinen implementeren in de klaspraktijk.
• Uitwisseling van expertise voor elk domein,
uitwerken van muzische lessen.

Bonu s

• Pedagogische studiedag te kiezen uit ons creatief
muzisch aanbod, gegeven door 2 of 4 muzische 		
specialisten in de verschillende domeinen, voor alle
leerkrachten van de lagere school.

ORGANISATIE
• Data en uren voor deze navorming worden in
onderling overleg tussen muzische vormer en
leerkracht bepaald.
• Een muzische vormer begeleidt de leerkracht in de
eigen klas gedurende 8 halve dagen, bestaande uit
telkens 3 lesuren, waarvan 1 lesuur overleg.
• Bij de start van de cursus vindt een intakegesprek
plaats met elke ingeschreven leerkracht.
• De gratis pedagogische studiedag voor alle
leerkrachten van de lagere school (bij keuze 2 en 3)
wordt gepland in onderling overleg.

INSCHRIJVEN
• Inschrijven vóór 1 juni 2018.
• De school schrijft in met 2 leerkrachten of een
veelvoud hiervan
• via onze website www.academieschoten.be
• per mail muvo@academieschoten.be > 03 685 02 56
• Inschrijvingsgeld wordt betaald na ontvangst
van de factuur vóór 30 juni 2018.
• Inhoudelijke vragen > Miranda Pieters
miranda.pieters@academieschoten.bse > T 03 685 02 56
GEMEENTELIJKE ACADEMIE MUZIEK WOORD DANS,
JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4, 2900 SCHOTEN,
WWW.ACADEMIESCHOTEN.BE
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MUZISCHE VORMING ACADEMIE HEMIKSEM/LIER/SCHOTEN

ACADEMIE HEMIKSEM & LIER

KEUZE 1

• Eén muzische vormer is 3 uur per week aanwezig
in de school, op een vaste voormiddag.
• De muzische vormer begeleidt 2 leerkrachten.
• Concreet: 16 halve dagen begeleiding voor elke
ingeschreven leerkracht.
• Voor elke inschrijving keuze uit ABCD*

€

666 / 2 leerkrachten

KEUZE 2
• Eén muzische vormer is 6 uur per week aanwezig
in de school, op een vaste weekdag.
• De muzische vormer begeleidt 4 leerkrachten.
• Concreet: 16 halve dagen begeleiding voor elke
ingeschreven leerkracht.
• BONUS: 12 uur extra voor domeingerichte ondersteuning
van een muzische activiteit in de school.
• Voor elke inschrijving keuze uit ABCD*

€

1332 / 4 leerkrachten

KEUZE 3
• Eén muzische vormer is meer dan 7 uur per week
aanwezig in de school, op vaste weekdagen.
• De muzische vormer begeleidt minstens
5 ingeschreven leerkrachten.
• Concreet: 16 halve dagen begeleiding voor elke
ingeschreven leerkracht, ook te verdelen over
niet ingeschreven teamleden die eerder de
navorming volgden.
• BONUS: 15 uur extra voor domeingerichte ondersteuning
van een muzische activiteit in de school.
• Voor elke inschrijving keuze uit ABCD*

€

333 / leerkracht

ACADEMIE HEMIKSEM & LIER

DOELGROEP
De navorming richt zich tot alle leerkrachten van de
basisschool (kleuter en lager).

AANBOD
Ba siscu rsu s

• in de klas bij de ingeschreven leerkrachten
• voor wie het eerste jaar inschrijft
• opleiding op lesniveau in de vijf muzische domeinen
(muziek, drama, beeld, nieuwe media, dans)
• inzicht geven in creatieve processen en de taal
aanreiken om daarover te communiceren

V ervolgcu rsu s

in de vorm van coaching
voor wie de basiscursus heeft gevolgd
op maat van de individuele leerkracht
de verschillende domeinen implementeren
in de klaspraktijk
• muzische lessen uitwerken
•
•
•
•

Bonu s

• domeingerichte ondersteuning van een muzische
activiteit in de school!
• vanaf 5 inschrijvingen ook begeleiding van
niet ingeschreven leerkrachten die eerder de
navorming volgden

*
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ACADEMIE HEMIKSEM & LIER

ORGANISATIE
• Navorming mogelijk op alle weekdagen.
• In de kleuterschool: enkel in de voormiddag en niet op
maandag.
• Navorming wordt gespreid over het hele schooljaar
(zie jaarplanning).
• De muzische vormer komt wekelijks in de school op
vaste dagen, bepaald bij de inschrijving.
• Voor of na de lessen worden tijdens een overleg de
lessen geëvalueerd en gekaderd.
• De ondersteuning van een extra muzische activiteit
wordt gepland in overleg met de muzische vormer.
• We opteren voor één muzische vormer per school. Soms
kan daar om praktische redenen van afgeweken worden.
Het aantal inzetbare kleuterwerkers is beperkt.

INSCHRIJVEN
• Inschrijven vóór 1 juni 2018.
• Een school schrijft steeds in met 2 leerkrachten
(of een veelvoud hiervan).
• Je vindt het inschrijvingsformulier op de website van
de academies of deze wordt op vraag via mail bezorgd.
• Inschrijven per mail naar lieve@academiehsn.be
• Inschrijvingsgeld van €333 per deelnemer wordt betaald
na ontvangst van de factuur vóór 30 juni 2018.
• Vragen? Contacteer de projectcoördinator en raadpleeg
de website van de academies voor bijkomende
informatie en voor de jaarplanning.

CONTACT
BASISCURSUS LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
VERVOLGCURSUS LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
BASISCURSUS LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS
VERVOLGCURSUS LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS

• Projectcoördinator > Lieve De Smet > T 03 288 27 33
(ma- di- wo- do- voormiddag) > lieve@academiehsn.be
• STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
GASTHUISVEST 50, 2500 LIER
WWW.SAMWDLIER.BE
• ACADEMIE MUZIEK EN WOORD
NIJVERHEIDSSTRAAT 27, 2620 HEMIKSEM
WWW.ACADEMIEHSN.BE

