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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
Dit is allicht de laatste nieuwsbrief voor het einde van het schooljaar.
Beste groeten en voor nu al een goed einde van het schooljaar aan de
academie en (als je daar nog zit) in de dagschool, de universiteit of
waar je ook nog bijleert en lavast ook een prettige zomervakantie,
Wim Chielens
algemeen directeur

Inschrijvingen gestart op 1 juni
Vanaf vandaag, 1 juni is het mogelijk om je in te schrijven voor het
volgende schooljaar. Als je dit jaar al was ingeschreven, is dat zeer
gemakkelijk via het onlineplatform: mijnacademie.be . Je kiest voor
beeld of voor muziek, woord en dans. Als alles goed is, moet het
systeem je onmiddellijk een “voorstel” doen voor de inschrijving voor
volgend schooljaar. Als je daarop klikt, kan je de inschrijving
afwerken. Je kan ook online betalen. Let wel, de inschrijving is pas
geldig als de betaling is gebeurd. Anders vervalt ze na een week...
Ben jij (of je kinderen) ingeschreven in beeld én in muziek of woord of
dans, dan kan je switchen met dezelfde account. Je moet dus géén
twee accounts maken voor de beide instellingen!

EINDEXPO BEELDENDE KUNST
Dit jaar loopt de Eindexpo op maar liefst drie locaties in Poperinge: in
een leegstaande woning op de Paardenmarkt 2, in de turnzaal en het
grasplein van de Vroonhofsite en in de bibliotheek. In de
bibliotheek loopt tot 26 juni een aparte expo: ‘Lof der schaduw’. Een
hoofdstuk uit het gelijknamige boek van Junichiro Tanizaki inspireerde
de studenten grafiek en resulteerde in een ambachtelijk
samengebonden boek: een bundel individuele werken van de
leerlingen met studies en fragmenten uit het boek, aangevuld met
recenter werk.
De Eindexpo is gratis te bezichtigen. Kom dus zeker eens langs tijdens
een van deze bezoekuren: vrijdagen 17 en 24 juni van 10u00 tot
12u00, zaterdagen 18 & 25 en zondag 19 en 26 juni van 10u00 tot
12u00 en van 14u00 tot 17u00

Evaluaties komen eraan
Eind juni krijg je via mail de link naar je evaluatie. Dat zal geen
rapport zijn met punten maar een tekstrapport. Ook dit keer baseren
we ons daarvoor op de zogenaamde 5 rollen. We beoordelen een
leerling op 5 verschillende pakketten met competenties die je
terugvindt in een rol: kunstenaar/verbeelden, onderzoeker, vakman,
samenspeler/dialoog en performer/tonen. Bij het begin van het jaar
kreeg elke leerling een handig boekje waarin dat is uitgelegd.
Misschien is het handig om dit nog eens ter hand te nemen voor of op
het moment dat je de evaluatie leest. Opgelet: de evaluaties krijg je
via een link naar ons onlineplatform mijnacademie.be.
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maandag 6 juni, Pinkstermaandag, vrije dag
donderdag 16 juni, 19u, vernissage eindexpo beeldende kunst
maandag 27 juni, 19u proclamatie
donderdag 30 juni, pedagogische studiedag

Filmpjes over àl onze opleidingen
Wij lieten elke opleiding die we aanbieden voor kinderen, jongeren of
volwassenen, voor muziek, dans, beeld of woordkunst-drama door de
leerkrachten zelf voorstellen in korte filmpjes. Ze verschijnen in deze
inschrijvingsperiode dagelijks op onze facebookpagina. Scroll er even
door, misschien ontdek je iets nieuws voor jezelf of je zoon of dochter,
vriend of vriendin, oma of kleinzoon...

Proclamatie afgestudeerden
Op maandag 27 juni om 19u nemen wij op de koer van ’t Vroonhof
afscheid van 60 (jawel zestig!) leerlingen. ’t Is te zeggen, zij studeren
af in een opleiding. Uiteraard heeft onze academie altijd nog iets te
bieden na het vervolmaken van een opleiding. Zo is er een
specialisatiegraad om te focussen op een beperkt aantal competenties
die je zelf kan kiezen. Of je kan starten met een nieuwe opleiding: een
ander instrument, een andere theatervorm of een andere beeldende
discipline.

Pedagogische studiedag op 30 juni
Op donderdag 30 juni is er pedagogische studiedag voor de
leerkrachten van onze kunstacademie. Er is geen les! Het secretariaat
is gesloten na de middag.

En tot zover deze vierde en laatste Nieuwsbrief van de Kunstacademie.
We wensen jullie succes met de laatste lootjes op school of op ’t werk
en daarna een prettige en deugddoende vakantie. En oh ja, onze
lessen starten ook opnieuw op 1 september! Tot dan!

