
	
	

 
Nieuwsbrief jaargang 4, nr 3 

 
 
 
Beste Ouders 
Beste Leerlingen 
  
Je ontvangt deze Nieuwsbrief omdat je zelf of je kinderen zijn 
ingeschreven aan de Kunstacademie Poperinge. Dat kan in de 
hoofdschool in Poperinge, maar ook in een wat verder afgelegen 
vestigingsplaats zijn. We hopen dat deze Nieuwsbrief toch voor elk van 
jullie interessant is. 
Reacties lezen we graag op kunstacademie@poperinge.be 
  
Beste groeten en voor nu al prettige feesten en een goed einde van 
het oude en begin van het nieuwe jaar, 
  
Wim Chielens 
algemeen directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kunstonderwijs en corona 
 
In navolging van de basisscholen is ook bij ons de kerstvakantie een 
weekje eerder gestart voor de -12-jarigen. Dat is momenteel de enige 
coronamaatregel die echt impact heeft op het lesvolume waar elke 
leerling recht op heeft. Uiteraard zijn wij in ons lerarenteam ook niet 
gespaard gebleven van quarantaines en ziektes, maar in zijn zijn onze 
lessen ongeveer kunnen doorgaan zoals ander. 
Wij hebben zopas 45 CO2-meters besteld zodat er in elk lokaal waar 
veel leerlingen samen komen, een meter staat. De meter moet 
signaleren of er dringend nood is aan ventilatie. In de winter is dat niet 
altijd evident maar desnoods kan er een korte pauze worden ingelast 
om alles heel even open te gooien, wat meteen wonder doet voor de 
luchtkwaliteit van het lokaal.    
Naast CO2-meters zijn we ook aan ’t uitkijken of we een mobiele 
luchtververser kunnen aankopen. 
 
 
 



 
 
Workshopreeks Beeldende Kunst 
 
Onze afdeling beeldende kunst organiseert een zeer mooie reeks 
workshops waar je als buitenstaander of als leerling kan aan 
deelnemen. De workshops focussen op een bijzonder aspect van de 
kunstdiscipline waarbinnen ze georganiseerd worden. Zo kan je in het 
atelier glaskunst een workshop glas-in-lood volgen. In textiel kan je 
kiezen voor een textielcollage, een kantcollage of hoeden maken en in 
tekenkunst kan je dan weer kennis maken met het illustreren van een 
verhaal. Het volledige aanbod vind je hier. De eerste workshop start al 
in januari. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kunstige etalage in de Poperingse binnenstad 
	
In de Guido Gezellestraat komen er binnenkort vier vitrines waarin je 
werk van leerlingen aan onze Kunstacademie zal kunnen bewonderen. 
Het wordt een permanente etalage die voortdurend aan de 
Poperingenaars en de bezoekers moet tonen wat wij in huis hebben. 
De Kerstshopping hebben we net niet gehaald, maar we wachten in 
spanning op de nodige infraqtructuurwerken om te kunnen van start 
gaan. Hou ons in de gaten! 
 

 
	
	

 



 
Boekje over competenties 
 
Als het goed is heb je in de loop van oktober een boekje gekregen met 
als titel “Wat leer je er?” en “Wanneer ben je ‘goe bezig’?”. In het 
boekje lees je op een heel eenvoudige manier waar het in ons 
kunstonderwijs om draait. Wij hebben de competenties (wat een 
leerling moet kunnen) in 5 rollen opgedeeld en per rol hebben we vier 
zogenaamde kerncompetenties omschreven en er heldere uitleg bij 
geschreven.  
Vanuit die competenties maken de leerkrachten ook hun evaluaties. 
Een leerling is niet alleen ‘goe bezig’ als hij zijn instrument technisch 
beheerst, zijn tekst uit het hoofd kent, weet hoe je met kleur moet 
werken of hoe je in tweede positie danst, maar een leerling moet ook 
eigen initiatief tonen, moet kunnen samenspelen met andere 
toneelspelers, moet een publiek kunnen begeesteren met een dans, 
moet genieten van een concert. Het is een boekje dat je regelmatig 
eens ter hand kan nemen om te zien of je herkent wat een leerkracht 
vraagt van jou of je kinderen en of je wel ‘goe bezig’ bent. 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA SCHOOLJAAR 2021 - 22 
 

- vrijdag 24 december vanaf 12u tot zondag 9 januari: 
kerstvakantie 

- zaterdag 29 januari, 9u tot 18u, academie & Gotische Zaal 
gitaardag 

- zondag 6 februari, 11u, Kapel Peperstraat 1, Café artistiek 
- maandag 7 februari tot zondag 13 februari: Pianoweek 
- woensdag 9 februari, 19u, CC Ghybe, Try-outconcert solisten 

Vlamowedstrijd 
- woensdag 16 februari, 19u, Vroonhofsite: Alles is liefde 
- zaterdag 26 februari tot zondag 6 maart, krokusvakantie 
- zaterdag 2 april tot zondag 17 april, paasvakantie 
- zondag 22 mei, Dag van het Park (met Academiedorp!) 
- donderdag 26 mei tot zondag 29 mei, Hemelvaartweekend 
- maandag 6 juni, Pinkstermaandag, vrije dag 
- dinsdag 28 juni, proclamatie 
- donderdag 30 juni, pedagogische studiedag  

	
	

 
Verloren voorwerpen 
 
Elke week blijft er wel iets achter in de klassen, op de gang, in de 
toiletten. Soms zitten daar nog vrij nieuwe, erg mooie kledingstukken 
tussen. Wij verzamelen die in ons hoekje met verloren voorwerpen. Je 
kan het altijd komen bekijken bij de balie. De echt dure stukken 
bewaren we op het secretariaat. Iets kwijtgespeeld de voorbije 
maanden? 
 

          
 
 



 
Café Artistiek is terug! 
 
Wie er vroeger ooit bij was, zal goeie herinneringen hebben aan onze 
zondagochtendlijke talkshows met culturele gasten. We hielden die op 
verrassende plaatsen zoals de bedrijfshallen van Kamo en Made in 
Inox, de weide van de Kinderbrouwerij in Reningelst of het dakterras 
van de bibliotheek met bijzondere gasten als David Poltrock, Mo van 
Thuis, Bart Devos, enz.  
Nu slaan de dienst cultuur, de bib en wij van de Kunstacademie de 
handen in elkaar om opnieuw een reeks zondagochtend talkshows op 
te zetten op bijzondere locaties. 
Op zondag 6 februari is de eerste Café Artistiek in de kapel van de 
Peperstraat 1. Gasten zijn o.a. schrijfster Lara Taveirne en 
theatermaakster (bekend van Loslopend Wild) Eva Binon. Uiteraard is 
er ook muziek vanuit onze eigen academie. Inschrijven zal kunnen via 
de dienst cultuur. 
 

      
 
 
 
 



Alles is liefde 
 
Ons tweede evenement, na de Nocturne, organiseren we altijd in de 
buurt van Valentijn. Dit keer is dat op woensdag 16 februari. We 
trekken opnieuw naar het Vroonhof en denken dat we dat ten allen 
tijde coronaproof zullen kunnen houden want we maken twee korte 
voorstellingen op de koer en in de grote turnzaal. Het publiek splitsen 
we in twee groepen en die wisselen van locatie na een half uur. 
Thema is de liefde, of wat dacht je? 
Na de voorstelling is er in onze openluchtbar ook nog Radio Cupido 
met verzoekplaatjes met liefdevolle boodschappen. 
 

     
 



 
Website & Facebook & Instagram 
 
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! 
En sinds kort hebben we ook een Instagrampagina waar we vooral 
mooie foto’s op posten. Ga zeker eens een kijkje nemen.  
 
 

 
En tot zover deze derde Nieuwsbrief van de Kunstacademie. We 
wensen jullie prettige feesten en een opperbeste start in een jaar 
waarvan we dan maar hopen dat dat eindelijk weer een beetje 
normaal wordt. 
 

 


