
Online inschrijven in 12 stappen 

Stap 1.  Klik op ‘inschrijvingen schooljaar 20-21’ 

Stap 2.  Vul het e-mailadres van de leerling of ouder in en klik op volgende 

Stap 3.  Vul de persoonsgegevens van de leerling in: naam – rijksregisternummer – tel - ..  

en klik op volgende 

Stap 4. Kies je richting en klik op volgende 

a. Kinderacademie 

b. Muziek  volgende stap in deze handleiding: % 

c. Woord  volgende stap in deze handleiding: & 

d. DJ  volgende stap in deze handleiding: § 

e. Bijzonder MuziekAtelier 

f. Schrijver 

g. Kleinkunst 

 

% Muziek: 

Inschrijvingsgeld (stap 5) 

Graad 

 Nieuwe leerlingen 2de graad - 2.1 

  Instrumentenkeuze  stap 6 

 2de graad (2.2 – 2.3 – 2.4) 

   Instrumentenkeuze  stap 6 

 3de graad (3.1 – 3.2 – 3.3) 

  Instrumentenkeuze 

  Kies je 2de vak* 

  Kies je sessie MCV**  stap 6 

 4de graad (4.1 – 4.2 – 4.3) 

  Instrumentenkeuze  

  Kies je 2de vak*:  stap 6 

 Specialisatie 

  Richting°° stap 6 

 

& Woord: 

Inschrijvingsgeld (stap 5) 

Graad 

 2de graad  stap 6 

 3de graad 

      Vestigingsplaats 

      Jongere of volwassenen 

           Jongeren  stap 6 

           Volwassenen:  

Kies je optie°   stap 6 

 4de graad 

       Vestigingsplaats  

      Kies je optie° stap 6 

 Specialisatie  

      Richting°°  stap 6 

 

§ DJ  

Inschrijvingsgeld (stap 5) 

Graad 

 3de graad 

  Kies je sessie MCV**  stap 6 

 4de graad  stap 6 

 



Stap 5.  Kies je inschrijvingsgeld en klik op volgende:  

a. Jongeren 

b. Jongeren met vermindering (bezorg het attest aan de academie) 

c. 18 tot 24 jarigen 

d. Volwassenen  

e. Volwassenen met vermindering (bezorg het attest aan de academie) 

f. Leerlingen BMA hebben een apart tarief 

 

Stap 6.  Kies je vestigingsplaats = waar wil je les volgen. afhankelijk van je richting krijg je de mogelijkheden te zien. Klik op volgende 

Als je deze stap niet krijgt gaan de lessen door in Boom. 

 

Stap 7.  Bevestigen 

- Extra info: hier kan je verder info doorgeven die belangrijk kan zijn voor de inschrijving van u of uw zoon of dochter: bv. wijziging 

instrument / vak in andere academie / Reeds gevolgde lessen /...) 

- Akkoord verklaring met het academiereglement en de privacyverklaring 

- Toestemming of geen toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal 

 

Stap 8.  Verstuur 

 

Stap 9.  Je krijgt een automatische bevestigingsmail naar eerste e-mailadres dat je opgaf. 

 

Stap 10. Betaal het inschrijvingsgeld. 

 

Stap 11. Bij onduidelijkheden of vragen zullen de medewerkers van de academie je contacteren, als dit niet gebeurd kan u ervan uit gaan dat de  

  inschrijving in orde is. Heb je zelf nog vragen: stuur een mail naar gamw@boom.be  

 

Stap 12. Vanaf 1 september starten de lessen.  

a. leerlingen die starten met een nieuw instrument starten hiermee vanaf 14 september, de lessen nootstudio starten vanaf 1 september.  

b. Leerlingen woord van de 2de graad starten vanaf 1 september. Leerlingen woord vanaf de 3de graad wachten op een bericht. 

c. Zie voor andere vakken naar de ‘regeling lessen september’ 

 

* 2de vak: keuze uit groepsmusiceren instrumentaal, groepsmusiceren Jazz-Pop-Rock, groepsmusiceren vocaal, begeleidingspraktijk,  

     alternatieve leercontext - onder voorwaarden, muziektheorie (4de graad) en muziekgeschiedenis (4de graad). 

** Keuze MCV zie brochure MCV 3de graad 

°°  Specialisatie: bespreek de mogelijkheden met je leerkracht/leerkrachten voor je je inschrijft. 

°    verteltheater of communicatietraining: spreken en vertellen. 

mailto:gamw@boom.be

