
	
 

Nieuwsbrief jaargang 2, nr 2 
 
 

Beste Ouders, 
Beste Leerlingen, 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van de Kunstacademie van dit schooljaar, 
maar voor sommigen onder u is dit allicht de allereerste. Nu de 
inschrijvingen achter de rug zijn, hebben we ons emailbestand kunnen 
updaten. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van 
het reilen en zeilen op de Kunstacademie Poperinge en alle 
vestigingsplaatsen waar ook in de Westhoek.  
Je ontvangt deze nieuwsbrief op het emailadres (of meerdere) die je 
hebt opgegeven bij inschrijving. Het is overigens ook dit emaildres dat 
we gebruiken om te verwittigen bij afwezigheden.  
Wens je deze nieuwsbrieven (en dat zullen er hooguit een vijftal per 
schooljaar zijn) niet meer of op een ander adres te ontvangen, laat 
ons dat dan weten met een mailtje naar kunstacademie@poperinge.be 
 Veel leesplezier, 
 
Wim Chielens 
algemeen directeur 
	
	
	
	



 
Organigram Kunstacademie Poperinge 
	
De Kunstacademie Poperinge omvat eigenlijk 2 aparte academies: de 
Stedelijke Academie voor Beeldende & Audiovisuele Kunsten, met 
vestigingsplaatsen in Poperinge en deelgemeenten, maar ook in 
Heuvelland, Vleteren, Lo-Reninge en Diksmuide. De Stedelijke 
Academie voor Muziek & Woordkunst-drama heeft 
enkel vestigingsplaatsen in Poperinge, Vleteren en Lo-Reninge.  
De drie domeinen hebben elk een part time directeur. Voor Beeldende 
en Audiovisuele Kunsten is dat Johannes Mechiels, voor Muziek Ludo 
Geloen en voor Woordkunst-drama Wim Chielens. Eén van die drie is 
ook algemeen directeur. Momenteel is dat de directeur Woordkunst-
drama. Bevoegde schepen in Poperinge is Loes Vandromme, bevoegde 
ambtenaar is Bart Wemaere, diensthoofd vrije tijd bij de stad. Die vijf 
mensen vormen de directieraad die het dagelijks bestuur van de 
academie uitmaakt. De Inrichtende Macht van de Kunstacademie is de 
gemeenteraad van Poperinge. 
 

        
Loes Vandromme     Bart Wemaere        Johannes Mechiels      Ludo Geloen         Wim Chielens 
 

	
 
Schoolreglement en evaluatiesysteem 
 
Met het nieuwe decreet kwam er ook een totaal nieuwe regelgeving. 
Daar bovenop kwamen er ook de nieuwe Europese regels op privacy 
(GDPR). Dat alles noodzaakte ons om een nieuw en veel uitgebreider 
schoolreglement op te maken. Dat werd in de gemeenteraad van 
augustus 2018 goedgekeurd. U kan het hier volledig doorlezen. Elke 
leerling aan onze academie wordt verondersteld kennis genomen te 
hebben van het reglement en de regels te volgen. 
Ook de manier waarop we evalueren is veranderd. Punten zijn vrijwel 
volledig verdwenen, maar in de plaats komt een brede inhoudelijke 
evaluatie die ook ruimte geeft aan zelfevaluatie en leerlingen die 
mekaar evalueren. Hoe het concreet in de drie domeinen in zijn werk 
gaat, lees je hier. 
 



 
 
Mijn academie 
 
We leven in een digitale wereld en daar ontkomen ook wij niet aan. 
Rapporten, agenda’s, e.d. komen allemaal op een digitaal platform 
terecht. In Vlaanderen heet dat voor het dko: mijnacademie.be; Wie 
een account maakt via dat platform, kan de rapporten bekijken, 
eventueel de klasagenda volgen (als de leerkracht daar gebruik van 
maakt). En volgend jaar kan je er je ook gemakkelijk online mee 
herinschrijven, als je dat nog niet gedaan hebt. Denk er dus aan om 
zo’n account aan te maken. Als het niet lukt, helpen we je graag 
verder. Let wel: je moet maar één account maken voor het hele gezin, 
ongeacht of ze in Beeldende Kunst of in Muziek & Woord zitten.  
 
 
 
Vakanties en pedagogische studiedag 
 
Hieronder vind je een voorlopige agenda voor het volledige schooljaar. 
Nu zaterdag begint de herfstvakantie. Het deeltijds kunstonderwijs 
volgt de vakantiekalender van het dagonderwijs, met dien verstande 
dat er de zaterdag nog les is wanneer de dagscholen op vrijdag al in 
vakantie gaan. Concreet is er dus zaterdag 26 oktober nog les. De 
herfstvakantie loopt tot en met zondag 3 november. 
Ook goed om nu al te noteren: op woensdag 11 december is er 
pedagogische studiedag voor onze leerkrachten en is er géén les! 
	
	
AGENDA 
	

• zondag 27 oktober tot zondag 3 november: herfstvakantie 
• zaterdag 9 november, 10u, CC Ghybe: voorstelling "Mist" door 

Het Wolk (met Lize Pede) 
• maandag 11 november, Wapenstilstand, vrije dag 
• vrijdag 29 november, 17u, Nocturne “FENIKS” 
• woensdag 11 december, pedagogische studiedag 
• woensdag 18 december, 19u, St.-Bertinuskerk: Nachtmerrie 

voor Kerst 
• zondag 22 december tot zondag 5 januari: Kerstvakantie 
• zondag 23 februari tot zondag 1 maart: krokusvakantie 
• zondag 5 april tot zondag 19 april: paasvakantie 
• donderdag 21 tot zondag 24 mei: Hemelvaartweekend 



• dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 mei, 20u: Circus 
Jeroen Bosch 

• maandag 1 juni: Pinkstermaandag 
• donderdag 25 juni, 19u: proclamatie 
• zaterdag 27 juni, Kunstacademie Oostlaan, Open Deur 

	
	
Heb je al een Uitpas? 
 
Wist je dat je als leerling van de academie, ook kinderen, elk jaar bij 
inschrijving liefst 15 punten op je Uitpas krijgt! Daarmee kan je al 
meteen gratis baantjes gaan trekken in het zwembad van Poperinge! 
De punten worden in de loop van november of december toegekend.  
De Uitpas biedt tal van voordelen en puntjes sparen kan je op 
culturele activiteiten, in de bib, in het zwembad, de sporthal, 
dienstencentrum De Bres maar ook op veel plaatsen in Diksmuide en 
Ieper. Een Uitpas moet je maar één keer kopen. Jongeren tot 18 jaar 
betalen slechts €2, volwassenen betalen €5. Op deze site vind je alle 
uitleg over de Uitpas, waar je hem kan kopen (bvb. bij ons in het 
secretariaat!) en waar je puntjes kan inruilen. 
 

 
 
 
 
Waterfontein  
 
In onze hoofdschool aan de Oostlaan in Poperinge staat er een 
waterfontein, in de buurt van het secretariaat op +1. Je kan er gratis 
plat, bruisend of heet (!) water tanken. Wij voorzien niet in plastic 
wegwerpbekertjes. Wie van deze service gebruik wil maken, moet dus 
zelf een beker of hervulbaar flesje meebrengen. 
 
 
 
 
 
 
 



Afval sorteren! 
 
We bieden geen wegwerpbekers aan bij de waterfontein omdat we 
sowieso willen stimuleren om zo weinig mogelijk afval te produceren. 
Als er dan toch afval is, sorteren we dat zo goed mogelijk. Er is in elke 
klas een gele papiermand, in veel klassen staat een vuilnisbak voor 
restafval en op elke verdieping staat een blauwe bak voor PMD. Mogen 
we erop aandringen om je afval op de juiste plek te deponeren? 
 
 
Nocturne FENIKS 
 
Onze nocturne is elk schooljaar opnieuw ons eerste grote evenement. 
Het is een avondlijk en winters evenement met concertjes, 
performances met woordkunst en tentoonstelling van nieuw werk uit 
de ateliers beeldende en audiovisuele kunsten. Dit jaar is het thema 
“Feniks”. Het kunstenparcours doorloopt de verschillende levensfases 
van de feniks: leven, sterven, dood en herrijzen uit de as. 
De Nocturne heeft plaats op vrijdagavond 29 november van 17u tot 
20u.  
 

 
 



 
 
Verkeer op de site Oostlaan 
 
Op de site van de hoofdschool aan de Oostlaan hebben we een 
complexe verkeerssituatie. Het verkeer moet gaan en keren via 
dezelfde weg en we delen die weg ook nog eens met andere 
gebruikers (De Lovie, de school van De Lovie en het Jan 
Ypermanziekenhuis). Autobestuurders vragen we dus om heel traag te 
rijden en vooral enkel te parkeren op de plaatsen waar dat voorzien is. 
Lang parkeren doe je best op de ronde heliparkeerplaats of achteraan 
het gebouw. Kort parkeren om kinderen op te halen, kan op de 
plaatsen voor maximum 15 minuten (die zijn met oranje aangegeven). 
Binnenkort (eersdaags hopen we), wordt de kiss&ridezone helemaal 
heringericht en komt er ook een parkeerplaats voor gehandicapten, 
dichtbij de voordeur. 
Fietsers kunnen hun fiets kwijt onder het afdak of in de rekken die 
staan richting voordeur.  
 
 
 
Website & Facebook 
 
Informatie over onze Kunstacademie vind je op twee plaatsen op het 
internet. Vooreerst is er onze website waar je alle informatie over onze 
opleidingen vindt en ook alle praktische info.  
Het nieuws van alle dag over bijzondere projecten of activiteiten in de 
klassen, over evenementen die we organiseren, foto’s van 
toonmomenten, filmpjes, enz., vind je op onze facebookpagina. En we 
delen ook berichten die we op andere facebookpagina’s of sites 
vonden, die te maken hebben met de kunstdisciplines waarmee wij 
bezig zijn in onze klassen. Maak je vriend van onze facebookpagina, 
dan mis je niets van dit alles! 
 
 
 


