Boom 10 mei 2021

Beste ouders en leerlingen,

Het schooljaar loopt weer ten einde, hoog tijd om jullie praktische informatie over het nieuwe
schooljaar te bezorgen. Maar voor we dit doen willen we jullie namens gans ons academieteam
uitdrukkelijk bedanken voor jullie veerkracht, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en begrip
gedurende dit bijzondere Covid-schooljaar.
Bedankt!
Op maandag 31 mei om 19u starten wij met de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022.
Hieronder enkele belangrijke aandachtspunten:
-

Inschrijven via de website ww.academieboom.be is verplicht.
Voor de online inschrijving is het nodig om eerst een account aan te maken op Mijn Academie.
Dit kan je nu al doen via: https://mijnacademie.be/gamwboom

-

Je kan betalen per overschrijving (zie bijlage) of met bancontact op het secretariaat in Boom.

-

Leerlingen die reeds 4.3 hebben gevolgd kunnen opnieuw inschrijven, contacteer het
secretariaat voor de mogelijkheden.

-

Elke leerling die al les volgt in een academie heeft voorrang op alle nieuwe leerlingen voor het
vervolg van de opleiding in onze academie, als hij/zij zich vóór 15 juli 2021, inschrijft en betaalt.

Bijgevoegd vinden jullie informatie met algemene richtlijnen die jullie kunnen helpen bij het
herinschrijven (info inschrijvingsgelden, uurroosters, regeling start schooljaar).
Aarzel niet om het secretariaat te contacteren voor verdere vragen: gamw@boom.be
Heel hartelijk bedankt voor de medewerking en voor het vertrouwen in ons leraarsteam en in onze
academie.

Met vriendelijke groeten
Het schoolteam

TER INFO: REGELING START VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR
Kinderacademie 1ste graad: Les vanaf de 1ste week
Nootstudio 2de graad: Les vanaf de 1ste week
Instrument of zang:
De instrument- of zanglessen voor leerlingen die beginnen met een nieuw instrument starten vanaf 13
september. De leerkracht instrument/zang zal jullie de eerste weken van september contacteren om
een lesmoment af te spreken.
De leerlingen die reeds een instrument/zang volgen, spreken eind juni een lesmoment af met de
betrokken leerkracht, de lessen starten vanaf 1 september.
Muzikale en Culturele Vorming 3de graad:
Leerlingen schrijven zich in via op onze website, hier kies je voor een jaarcursus (zie brochure).
Inschrijven kan vanaf maandag 31 mei om 19u. In elke cursus zijn de plaatsen beperkt.
Groepsmusiceren 3de en 4de graad:
Keuzemogelijkheden: groepsmusiceren instrumentaal, groepsmusiceren vocaal, groepsmusiceren JazzPop-Rock, begeleidingspraktijk, muziektheorie, muziekgeschiedenis (voor de 4de graad) of alternatieve
leercontext (onder voorwaarden).
Je wordt in de loop van september telefonisch gecontacteerd om een lesmoment af te spreken.
DJ 3 de en 4de graad
De leerkracht zal jullie de eerste week van september contacteren om een lesmoment af te spreken.
Woordatelier 2de graad: Les vanaf de 1ste week
Woord 3de en 4de graad:
Begin september word je via mail of telefonisch gecontacteerd in verband met het uurrooster van
schooljaar 2021-2022. Les vanaf de 2de week van september.
Schrijver:
Leerlingen komen 6 september langs om concrete afspraken te maken, lessen starten 13 september.
Buitengewoon MuziekAtelier: Start vanaf zaterdag 4 september

