Nieuwsbrief jaargang 3, 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 emailadres
dat we gebruiken om te verwittigen bij afwezigheden.
Wens je deze nieuwsbrieven (en dat zullen er hooguit een viertal 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

Herfstvakantie verlengd tot 16 november
Ook aan de Kunstacademie is de herfstvakantie verlengd tot 16
november. Er zijn dus ook geen lessen op maandag 9 en dinsdag 10
november. Dat de lessen op zaterdag 31 oktober niet mochten
doorgaan, betreuren wij ten zeerste, maar de minister was blijkbaar
vergeten dat het dko ook op zaterdag les geeft...
Ik wens hierbij ook te benadrukken dat de verlengde herfstvakantie
een maatregel is om de coronacrisis onder controle te krijgen en niet
dient om de leerkrachten extra rust te geven. Ons team en elke
leerkracht op elk onderwijsniveau heeft misschien een tandje moeten
bijsteken om zich te organiseren op de genomen maatregelen, maar
wij zijn bescheiden genoeg om te beseffen dat er mensen zijn in
andere sectoren die veel meer snakken naar een adempauze dan wij.

Na de herfstvakantie blijven we open!
Vanaf maandag 16 november schakelen we over op code rood. Dat
betekent dat er voor de kinderen -12 jaar niets verandert. Alle lessen
gaan gewoon door. Voor leerlingen +12 (ook volwassenen) mogen we
maximaal 4 leerlingen per lokaal ontvangen.
We werken tijdens de vakantie een plan uit om iedereen zoveel
mogelijk de kans te geven om les te krijgen. Dat zal waarschijnlijk
voor sommigen minder lang zijn, maar we maken ons hard dat elke
leerling elke week naar de academie zal kunnen komen.
Het is de bedoeling dat je ten laatste tegen vrijdag 13 november een
voorstel in je mailbox krijgt voor de lessen vanaf 16 november. We
willen jullie niet in de steek laten!
Let wel: dit alles op voorwaarde dat er de komende veertien dagen
niet nóg strengere maatregelen worden genomen. Vingers kruisen dus
dat de coronacijfers een duik nemen de komende weken!

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 & Dans heeft
enkel vestigingsplaatsen in Poperinge, Vleteren en Lo-Reninge.
De drie domeinen hebben elk een part time directeur. Voor Beeldende
en Audiovisuele Kunsten is Stefanie Vandewalle waarnemend
directeur, voor Muziek is dat Ludo Geloen en voor Woordkunstdrama 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

Stefanie Vandewalle Ludo Geloen

Wim Chielens

Schoolreglement en evaluatiesysteem
Bij inschrijving word je gevraagd om te bevestigen dat je ’t
schoolreglement hebt gelezen, maar we beseffen dat je die 16
bladzijden niet snel even doorneemt voor je je inschrijving afrondt.
Daarom verwijzen we graag nog eens naar de link. Je 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 even het lezen waard. Punten
zijn 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.

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.

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zondag 1 november tot en met woensdag 11 november: herfstvakantie
zondag 20 december tot zondag 3 januari, kerstvakantie
zondag 14 februari tot zondag 21 februari, krokusvakantie
zondag 4 april tot zondag 18 april, paasvakantie
zaterdag 1 mei, Dag van de Arbeid, vrije dag
donderdag 13 mei tot zondag 16 mei, Hemelvaartweekend
maandag 24 mei, Pinkstermaandag, vrije dag
zondag 30 mei - Dag van het Park
maandag 28 juni, proclamatie

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.
Er is sinds dit schooljaar een duidelijke “Kiss & Drive”-zone. Daar
mag je niet parkeren, alleen passagiers even uit- of in laten stappen.
Lang parkeren doe je best op de ronde heliparkeerplaats of achteraan
het gebouw of in het slechtste geval op de grote nieuwe parking rechts
voor je naar de academie opdraait. Kort parkeren om te wachten tot
iemand naar buiten komt, kan op de plaatsen voor maximum 15
minuten (die zijn met oranje aangegeven). Er is 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. Er is 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!

