
SCHOOLREGLEMENT KUNSTACADEMIE POPERINGE 
 

1. Door zich aan de Kunstacademie Poperinge in te schrijven, gaat de leerling 
akkoord met de regelgeving die de Vlaamse overheid vastlegt voor het 
deeltijds kunstonderwijs. 

 
2. In de lokalen van de kunstacademie is het verbruik van alcoholische dranken tijdens 

de lessen verboden. Het gebruik van mobiele telefoontoestellen is verboden tijdens 
de lessen. 

 
3. Schade die door de leerling wordt toegebracht aan lokalen, meubilair of materieel 

wordt op kosten van de leerling hersteld. Dat geldt ook voor schade aan 
instrumenten. Die moeten worden hersteld of vervangen in overleg met de directeur 
muziek. 

 
4. Kunsttijdschriften of boeken kunnen worden ontleend met een kaart van de Openbare 

Bibliotheek. De schoolbibliotheek maakt integraal deel uit van de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek Poperinge. 

 
5. Leerlingen die deelnemen aan projecten buiten de kunstacademie en daarbij de naam 

van de kunstacademie willen gebruiken kunnen dit enkel na toestemming van de 
algemeen directeur. Het is niet toegelaten in de academie reclame te maken voor 
commerciële privé-initiatieven. 

 
6. Ouders van leerlingen kunnen de vorderingen van hun zoon of dochter bespreken 

met de leerkracht tijdens georganiseerd oudercontact of na afspraak met de 
leerkracht. 

 
7. Wangedrag en ongerechtvaardigde afwezigheid kunnen aanleiding geven tot 

één van de volgende sancties: 
1) een vermaning van de coördinerend directeur, eventueel op 

voorstel van de leerkracht 
2) een tijdelijke uitsluiting door de directieraad, eventueel op voorstel van de 

 leerkracht 
3) een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en 

schepenen, op voorstel van de directieraad 
 

 
8. Wie kennis neemt van dit schoolreglement staat toe dat niet-geposeerde 

foto’s van zichzelf (als ingeschreven leerling) of (als 
opvoedverantwoordelijke/ouder) van zijn/haar zoon/dochter worden gebruikt 
voor publicaties van de Kunstacademie, gedrukt of online. U kan zich 
hiertegen verzetten door een schrijven te richten aan de directie. 

 
 

9. Op het terrein van de Kunstacademie aan de Oostlaan geldt het algemeen 
verkeersreglement. Borden en wegmarkeringen geven snelheid, rijrichting en 
parkeermogelijkheden aan. Er zijn parkeerplaatsen voor langparkeren en andere 
voor max. 15 minuten, om leerlingen op te pikken. Er is regelmatig politiecontrole. 

 
10. Kinderen tot 12 jaar worden verzocht de buitentrap te gebruiken om hun klaslokaal 

te bereiken, tenzij persoonlijke aangelegenheden dit niet mogelijk maken of zij les 
krijgen op de vierde verdieping. Dan kunnen zij de leerlingenlift nemen.  



 
 
AFDELING BEELDENDE KUNST: 
 

11. Alle losse producten die door de academie worden ter beschikking gesteld blijven op 
de kunstacademie aanwezig en worden niet naar huis meegenomen voor het verder 
gebruik. 

 
12. Al het persoonlijk materiaal wordt door de leerling aangeschaft.  

 
13.  Alle werkstukken die tijdens het academiejaar worden gemaakt in de kunstateliers 

van de studierichting beeldende kunst blijven het volledige jaar eigendom van de 
kunstacademie en kunnen worden opgevraagd voor tentoonstellingen. 

 
AFDELING MUZIEK & WOORD 
 

14.  Al het persoonlijke materiaal en instrumenten worden door de leerling aangeschaft. 
Sommige instrumenten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gehuurd. 

 
15. In het kader van openbare voorstellingen of andere manifestaties die door of in 

samenwerking met de studierichting muziek of woord worden ingericht kunnen 
leerlingen verplicht worden om deel te nemen. 

 
16. Er kunnen niet-subsidieerbare leerlingen toegelaten worden voor de vakken en 

opties binnen dezelfde studierichting als tweede optie. Om die te mogen volgen, 
wordt volgende selectie doorgevoerd: 

De kwantitatieve selectie: 
1) Ten allen tijde krijgen de leerlingen die een eerste optie volgen 

voorrang.  
2) De persoon die al een tweede optie volgde in het vorige schooljaar 

krijgt voorrang. 
3) De persoon die regelmatig aanwezig was in de eerste optie in het 

voorbije schooljaar.  
4) De persoon die geslaagd was in de eerste optie in het voorbije 

schooljaar krijgt  voorrang. Als er verschillende kandidaten zijn voor 
éénzelfde plaats, dan zal de evaluatie doorslaggevend zijn. 

Als de persoon de kwantitatieve selectie doorstaan heeft, volgt er nog een 
kwalitatieve selectie. Die wordt georganiseerd onder de vorm van een 
intakegesprek met de vakleraar en de directie. Na dit gesprek volgt de 
uiteindelijke beslissing die  steeds vanuit het pedagogisch oogpunt genomen 
wordt. 

 
 


