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Beste leerling, beste ouder,
Je hebt misschien al gehoord dat er in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) een belangrijke
hervorming op stapel staat. Vanaf 1 september 2018 gaat het nieuwe decreet Deeltijds
Kunstonderwijs (DKO) van kracht. Met dit decreet komt er voor het eerst een omvattende
regelgeving voor het DKO en voert de Vlaamse Overheid een aantal belangrijke vernieuwingen door:
een vereenvoudiging van de regelgeving, een grotere autonomie voor de academies en een
samenwerking met het kleuter- en het leerplichtonderwijs en culturele organisaties. Met deze brief
willen we je kort schetsen wat er verandert (en wat niet) en wat dit betekent voor jou als leerling aan
onze Kunstacademie.

wat moet je weten:
Een aantal zaken blijven ongewijzigd. Zo blijven de inschrijvingsprijzen dezelfde als afgelopen
schooljaar. We bieden ook het sociaal tarief aan (mits voorleggen van attest), en inwoners van Eeklo,
Assenede en Maldegem (NIEUW) kunnen gebruiken maken van de UItPas (met kortingstarief).
Je kan je inschrijven vanaf maandag 4 juni tot en met 30 september, dit tijdens de openingsuren van
het secretariaat (zie www.kunstacademie-eeklo.be).

Schooljaar 2018-2019:
EERSTE EN TWEEDE GRAAD (6 tot en met 11 jaar):
In de Kunstacademie Eeklo – Zomergem – Waarschoot bieden we een domeinoverschrijdende
opleiding aan in het eerste leerjaar. In ARTuur ontdekken kinderen de boeiende wereld van zingen,
tekenen, vertellen, knutselen, fantaseren, verbeelden en bewegen. Op die manier krijgen de
leerlingen een brede basisopleiding en kunnen ze nadien een bewustere keuze maken uit de
aangeboden opleidingen (of combinatie van).
1ste leerjaar:
-

ARTuur

EEKLO:
Woensdag

13u30-15u10

Zaterdag

13u10-14u50

WAARSCHOOT:
Woensdag

15u00-16u40

Zaterdag

11u00-12u40

ZOMERGEM:
Vrijdag

15u20-17u00

Zaterdag

09u00-10u40 (onder voorbehoud)
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-

BEELDATELIER

BALGERHOEKE:
dinsdag

Groep 1a

16u00-17u50

zaterdag

Groep 2a

09u00-10u40

Groep 9a

16u10-17u50

SPORTPARK:
dinsdag

2de leerjaar: ARTuur of Beeldatelier
-

ARTuur: zie uren 1ste leerjaar

-

BEELDATELIER vanaf 7 jaar tot en met 11 jaar

EEKLO:
woensdag

Groep 1b

13u30-15u10

Groep 2a & 2b

15u20-17u00

Groep 3a

18u00-19u40

vrijdag

Groep 4a

16u00-17u40

zaterdag

Groep 6a & 6b

09u00-10u40

Groep 7a & 7b

10u50-12u30

Groep 8b

13u10-14u50

Groep 1a

13u30-15u10

Groep 3a

17u40-19u20

vrijdag

Groep 4a

17u40-19u20

zaterdag

Groep 5a

09u00-10u40

Groep 6a

10u50-12u30

dinsdag

Groep 1a

16u00-17u50

zaterdag

Groep 2a

09u00-10u40

Groep 9a

16u10-17u50

WAARSCHOOT:
woensdag

BALGERHOEKE:

SPORTPARK:
dinsdag
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DERDE GRAAD (12 tot 18 jaar): BEELDENDE en AUDIOVISUELE KUNSTEN
-

BEELDATELIER 2 x 2u: (vroeger: beeldende vorming)

Wat zou je ervan denken je artistieke hersenkronkels te delen met andere jongeren? Bij ons kan je je
eigen verhalen verbeelden in een echt kunstwerk. In het atelier leer je van je leerkracht de kneepjes
van het vak en realiseer je sculpturen, zelfportretten, leer je tekenen naar levend model, maak je
filmpjes, je eigen stripverhaal en zoveel meer!
EEKLO:
woensdag

Groep 1

13u30-15u10

Groep 2

15u20-17u00

Groep 3

15u30-17u10

Groep 4

17u20-19u00

Groep 5

09u00-10u40

Groep 6

10u50-12u30

Groep 1: 11-14 jaar

Groep 2: 15-17 jaar

woensdag

17u00-18u40

18u50-20u30

vrijdag

17u00-18u40

18u50-20u30

vrijdag

zaterdag

WAARSCHOOT:

-

ARCHITECTUURATELIER 4u: (vroeger: Architecturale vorming)

Je ruimtelijk inzicht ontwikkelen, je eigen droomwereld ontwerpen, de ruimte voorstellen a.d.h.v.
plannen, perspectiefschetsen, maquettes, isometrie, eindeloos creatief zijn in de ruimte, meubels,
kamers, huizen, bruggen, vliegtuigen, steden ontwerpen, ingrijpen in je eigen leefwereld, dagdromen
en toch: met je voeten op de grond blijven staan en met je hoofd in de lucht zweven.

EEKLO:
woensdag

-

Groep 9

17u00-20u30

MIXED MEDIA 2 x 2u:

In Mixed Media verdiep je je in de digitale beeldverwerking. Met de camera of muis in de hand kom
je tot de meest vernieuwende manier van ontwerpen. Je leert beelden verwerken … al dan niet
bewegend. Je creëert je eigen logo, affiche, site of (animatie)film op computer. Tekeningen en
schetsen worden digitaal verwerkt. Zo creëer je een eigentijdse beeld- en vormentaal.
EEKLO:
woensdag
zaterdag

Groep 7

15u30-17u10
11u00-12u40
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-

INITIATIEATELIER 4u: (vroeger: Oriëntatie beeldende kunst)

In het initiatieatelier krijg je de kans om te proeven van de sfeer en technieken in de hogere graad. Je
volgt daar 2 uur les per week, de andere 2 uur wordt er veel gepraat, nagedacht, gekeken maar
uiteraard ook getekend en gewerkt om de kunst te leren begrijpen en te smaken. Dat alles om je te
helpen je eigen plaats te vinden in de wereld, tijd en ruimte.
EEKLO:
zaterdag

Groep 10

09u00-12u30

+ keuzeatelier in de vierde graad

DERDE GRAAD (vanaf 18 jaar): BEELDENDE en AUDIOVISUELE KUNSTEN
-

INITIATIEATELIER: (vroeger: Beeldende vorming)

Dit is een tweejarige oriëntering in de beeldende en audiovisuele kunst. Op een ongedwongen en
speelse manier wordt er beeldend gewerkt. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende
technieken en materialen. Jouw creativiteit wordt aangemoedigd en de interactie met de andere
leerlingen werkt stimulerend. Bepaalde basisvaardigheden worden aangeleerd. Na 2 jaar is er
mogelijkheid tot doorstroming naar één van de andere ateliers. Ook mensen die nog twijfelen om
een specifieke optie te volgen, krijgen hier de tijd om de school te leren kennen en om hun keuze
beter te bepalen.
EEKLO:
woensdag

18u00-21u30
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VIERDE GRAAD (vanaf 18 jaar): BEELDENDE en AUDIOVISUELE KUNSTEN
-

NIEUW!: LEVEND MODEL:

De Kunstacademie heeft binnen haar verschillende ateliers (tekenkunst, schilderkunst,
beeldhouwkunst) een grote traditie in het werken naar levend model. Dit kan nu ook exclusief als
specifiek artistiek atelier gevolgd worden. De benadering is multidisciplinair: er wordt zowel
getekend, geschilderd als geboetseerd naar levend model.
maandag

18u00-21u30

zaterdag

13u00-16u30

-

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING:
(vroeger: kunstexploratie voor personen met een beperking)

Beeldende vorming voor personen met een beperking (mentale of/en fysieke handicap en psychische
problemen). De nadruk ligt op tekenen en schilderen, maar ook andere technieken zoals
beeldhouwen, keramiek en experimenteren met verschillende materialen komen aan bod. Rekening
houdend met de leefwereld, de ervaringen en de mogelijkheden van de leerlingen worden – met
individuele begeleiding – ideeën, ambities en technieken uitgeprobeerd.
INTAKEGESPREK 1e week van september tijdens de lesuren.
EEKLO:
dinsdag

14u00-16u40

woensdag

14u00-16u40

-

SCHILDERKUNST:

De optie schilderkunst wordt ondersteund vanuit een persoonlijke en individuele begeleiding door de
leerkrachten. Voor iedereen is er de mogelijkheid tot studie van de waarneming, portret, naaktmodel
schilderen en het uitvoeren van zowel opdrachten als interpretaties. Er wordt geen stijl opgedrongen
maar door kritische analyse worden tijdens de opleiding een gefundeerde mening en keuze
ontwikkeld.
EEKLO:
maandag

18u00-21u30

dinsdag

13u30-17u00 / 18u00-21u30

woensdag

13u30-17u00 / 18u00-21u30

vrijdag

18u00-21u30

zaterdag

09u00-12u30
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-

TEKENKUNST:

In het atelier tekenkunst wordt de klemtoon gelegd op het waarnemingstekenen met bijzondere
aandacht voor verhoudingen en richtingen, contrasten en perspectief. In de eerste jaren wordt via de
studie van eenvoudige vormen gewerkt aan het ruimtelijk inzicht waardoor op termijn complexere
onderwerpen op een heldere, boeiende en expressieve manier in beeld kunnen worden gebracht.
Ook worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de meest diverse tekenmaterialen (potloden, pen
en inkt, houtskool, pastel, …) en tekentechnieken.
EEKLO:
dinsdag

13u30-17u00 / 18u00-21u30

woensdag

13u30-17u00 / 18u00-21u30

zaterdag

09u00-12u30 (vanaf 3de jaar)

WAARSCHOOT:
dinsdag

18u00-21u30

woensdag

18u00-21u30

-

KERAMIEK/POTTENDRAAIEN:

Werken met klei biedt ontelbare mogelijkheden qua vormgeving, oppervlaktebewerking en
benadering. De verschillende facetten komen aan bod zoals opbouwen, pottendraaien, gieten,
mouleren, glazuren, … Het eindproduct is het resultaat van systematisch en veelvuldig oefenen.
Artistieke en technische bekwaamheden ontwikkelen zich vanuit de persoonlijke gerichtheid van elke
leerling.
EEKLO:
maandag

18u00-21u30

dinsdag

18u00-21u30

woensdag

18u00-21u30

vrijdag

13u30-17u00 / 18u00-21u30

WAARSCHOOT:
woensdag

18u00-21u30

donderdag

13u30-17u00

zaterdag

09u00-12u30

Laatste aanpassing 10/09/2018

7

-

BEELDHOUWEN EN RUIMTELIJKE KUNST:

In het atelier beeldhouwkunst gebeurt van alles uitgezonderd beeld-“houwen”. Er wordt gespeeld
met vormen in de ruimte. Het atelier is opgesplitst in twee richtingen: enerzijds wordt het echte
métier aangeleerd, anderzijds ligt de nadruk op de creativiteit van de schepping en het gebruik van
diverse materialen.
EEKLO:
maandag

09u00-12u30 / 13u30-17u00

dinsdag

13u30-17u00 / 18u00-21u30

woensdag

18u00-21u30

vrijdag

18u00-21u30

zaterdag

09u00-12u30

-

KUNSTAMBACHT STEEN-BEELD:

Beeldhouwen in steen, vorm geven door weg te nemen. Leren denken, plannen en uitvoeren, “de
hand gehoorzamend aan het brein”. In fasen leren wegnemen, het juiste werktuig, de gepaste
ingreep. Confrontatie met het blok: wat wil ik en hoe doe ik het. Uitvoeren, stap achteruit, volgende
fase opnieuw!
EEKLO:
woensdag

18u30-21u30

zaterdag

09u00-12u30

-

GRAFIEKKUNST: (vroeger: Vrije grafiek non-toxisch)

In het atelier grafiekkunst word je langzaam ingeleid in de geheime keuken van de diepdruk (etsen,
aquatint, vernis mou, drogenaald), hoogdruk (houtsnede en gravure, lino, enz.), monotypie en
collografie. Heel geleidelijk, via gerichte opdrachten, krijg je vat op deze merkwaardige alchemie die
qua artistieke uitdrukkingskracht haar gelijke niet kent. Ook de kleur krijgt in deze van oorsprong
zwart-wit techniek een belangrijke plaats toegewezen. (Met name in de hoogdruk kan kleur zich van
zijn meest heldere kant laten zien.) De grafiek is bij uitstek een discipline waarin inzicht in
beeldvorming en reflectie daarover van het grootste belang zijn. Dit alles kun je via een progressieve
methode onder de knie krijgen. Laat je verleiden binnen te treden in de wonderlijke wereld van inkt,
papier, hout, linoleum, gutsen, burijnen, zink, koper, zuren, persen, vernissen, …
EEKLO:
dinsdag

18u00-21u30

woensdag

13u00-16u30

vrijdag

18u00-21u30

Zaterdag

09u00-12u30
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-

GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE/ZEEFDRUK: (vroeger: Toegepaste grafiek)

Zeefdruk is een veelzijdige grafische drukmethode die gebaseerd is op de principes van sjabloneren.
Je maakt kennis met de typische techniek en materialen via kleine opdrachten. In de hogere jaren
wordt er een eigen project uitgewerkt waarbij veel ruimte wordt gegeven aan het creatieve aspect.
Interactie en samenwerking worden gestimuleerd door in het atelier jaarlijks één gezamenlijk thema
uit te werken.
EEKLO:
maandag

18u00-20u40

woensdag

18u00-20u40

zaterdag

09u00-12u30 / 13u30-16u10

-

KUNSTGESCHIEDENIS:

In de vierde graad bieden de lessen kunstgeschiedenis je een overzicht van de belangrijkste
kunstwerken, geplaatst in een ruim kader. Tussendoor wordt aandacht besteed aan de
kunstactualiteit.
Kunstgeschiedenis is een verplicht te volgen vak voor leerlingen in het 2de of 4de jaar.
EEKLO:
woensdag

18u00-21u30

zaterdag

09u45-12u30

2-wekelijks
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Vakanties en vrije dagen 2018- 2019
Herfstvakantie

ma. 29 okt. ‘18 – t.e.m. – zo. 4 nov. ‘18

Wapenstilstand

zo. 11 nov. ‘18

Pedagogische studiedag

vr. 16 nov. ‘18

Pedagogische studiedag

wo. 12 dec. ‘18

Kerstverlof

ma. 24 dec. ‘18 – t.e.m. – zo. 6 jan. ‘19

Dag van de Academies

za. 23 feb. ‘19

Krokusvakantie

ma. 4 mrt. ‘19 – t.e.m. – zo. 10 mrt. ‘19

Paasvakantie

ma. 8 apr. ‘19 – t.e.m. – ma. 22 apr. ‘19

Dag van de Arbeid

wo. 1 mei ‘19

Opendeurdag

za. 4 mei ‘19

Hemelvaart

do. 30 mei ‘19 – t.e.m. – zo. 1 jun. ‘19

Pinkstermaandag

ma. 10 jun. ‘19

Zomervakantie

ma. 1 jul. ‘19 – t.e.m. – za. 31 aug. ‘19
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