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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.
Volgende week donderdag, 27 oktober, is er pedagogische studiedag
voor onze leerkrachten. In principe is er géén les, tenzij de
leerkracht het met zijn of haar leerlingen anders heeft
afgesproken!
En van 30 oktober tot 6 november is er herfstvakantie. Die start bij
ons vanaf zondag 30/10. Er is dus wél nog les op zaterdag!
Een uitgebreide jaarkalender vind je verderop in deze nieuwsbrief.
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; en de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woordkunst-drama & Dans met
vestigingsplaatsen in Poperinge, Vleteren en Lo-Reninge.
De domeinen hebben elk een part time pedagogisch directeur. Voor
Beeldende en Audiovisuele Kunsten is dat Stefanie Vandewalle, voor
Muziek Ludo Geloen en voor Woordkunst-drama en dans Wim
Chielens. Eén van die drie is ook algemeen directeur. Momenteel is dat
de directeur Woordkunst-drama/dans. Bevoegde schepen in Poperinge
is Loes Vandromme, bevoegde ambtenaar is Bart Wemaere,
beleidscoördinator 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 vier domeinen
in zijn werk gaat, lees je hier.

Café Artistiek in Extremis
Café Artistiek is een live talkshow over cultuur, met altijd enkele linken
naar onze academie. Nu zondag zijn we om 11u. te gast op een
prachtige unieke locatie, met name de showroom van het
meubeldesignbedrijf Extremis in Proven. We praten er met
zaakvoerder Dirk Wynants die ons vertelt over zijn inspiratie, zijn
passie voor schoonheid en zijn verknochtheid aan de Westhoek. Ook
dichteres Maud Vanhauwaert is te gast. Zij geldt als een van de meest
vooraanstaande dichters van de jonge generatie in ons taalgebied. Met
Josiane Declerck praten we over hedendaags kantwerk, een
kunstrichting waarin onze academie toonaangevend is in heel
Vlaanderen. De muziek komt van The Pebble Head Jam, de Poperingse
jazzband die al meer dan een kwarteeuw bestaat!
Dat alles voor slechts €2, maar daar krijg je nog een proefglaasje
Tremist bovenop, dat is het bier dat gebrouwen wordt met hop uit het
eigen hopveld van Dirk Wynants.

Nocturne “Vurig” komt eraan
Onze Nocturne is elk jaar ons eerste grote evenement. Die heeft altijd
plaats eind november, in de donkerste weken van het jaar en dus
werken we graag met stemmig licht en intieme belevingen. Toch mag
het er ook soms uitbundig aan toegaan. Dat zal dit jaar niet mankeren
met het thema “Vurig”! In beeldende kunst laten we ons inspireren
door vuur en vlammen, de dansers slaan een furieuze dans uit de
sloffen, er wordt met vuur en overtuiging gemusiceerd zowel op een
groot podium als op kleinere intieme plekken en die van woord
verrassen je met vurige, vlammende, onstuimige performances. Er is
een heel bijzondere workshop keramiek waarbij vloeibare klei boven
open vuur wordt berookt.
De Nocturne heeft plaats op de site van ’t Vroonhof op vrijdag 25
november van 17u tot 20u. Onze Nocturnebar installeren we in het
WK-voetbaldorp dat ook op de site is ingericht! En natuurlijk zijn er
weer pannenkoeken, of wat dacht je? Voor leerlingen -12 jaar is er
zelfs één gratis (hou die boekentassen in de gaten na de
herfstvakantie!).

Kom in de Vriendenkring
Op onze grotere evenementen zoals de Nocturne kunnen we altijd wat
helpende handen gebruiken in de bar, bij de koffie, aan de afwas... We
hebben daarvoor een vriendenkring die ook een potje spaarcenten
beheert waarmee leerlingen worden ondersteund om op uitstap te
gaan naar theatervoorstellingen of concerten of naar musea en
tentoonstellingen.
Heb je interesse om deel uit te maken van deze fijne, enthousiaste
groep, stuur dan een mailtje naar: glenda.jengember@poperinge.be.

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 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. 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.

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.

Wij zoeken grote bokalen!
Voor onze Nocturne “Vurig” zijn we op zoek naar grote glazen bokalen
of weckpotten (om theelichtjes in te zetten). Heb je die te geef of in
bruikleen, stuur dan een mailtje naar glenda.jengember@poperinge.be
We willen ze graag gebruiken op vrijdag 25 november. Na dat
weekend kan je ze terugkrijgen.

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 & Dans zitten.

AGENDA SCHOOLJAAR 2022 - 23
23/10 11u., Café Artistiek in Extremis, Proven
25/10, 19u30 Atelierbezoek Sven Verhaeghe
27/10 Pedagogische Studiedag (West-Vlaanderen)
31/10 tot 06/11 Herfstvakantie
9/11 18u00 Workshop Aquatint door Flore Tanghe (airbrushtechniek) (grafiekklas)
10/11 Artist talk Elly Strik (Ghybe)
11/11 Wapenstilstand – vrije dag
19/11 Workshop Japanse houtsnijtechnieken (Vladimir Ivaneaunu)
25/11, 17u00 Nocturne
29/11 Pedagogische Studiedag BAK in Koksijde (Ieper-Poperinge-Koksijde)
30/11, vanaf 13u30, Het Perron, Ieper: “Flute Sounds” met dwarsfluitleerlingen
21/12, 19u00 Winterevenement
24/12 Les tot ’s middags
26/12 tot 08/01 Kerstvakantie
11/02 Dag van de academies ‘PRESENT’
12/02 Café Artistiek
20/02 tot 26/02 Krokusvakantie
03/04 tot 16/04 Paasvakantie
01/05 Dag van de arbeid
07/05 Café Artistiek
13/05 Opendeurdag
03/06 tot 11/06 EINDEXPO
07/06 Kunstoogst (werktitel Woord- en muziekfestival)
18/05 tot 21/05 Hemelvaartweekend
29/05 Pinkstermaandag
27/06 Proclamatie
30/06 Pedagogische Studiedag

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 we hebben ook een Instagrampagina waar we vooral mooie foto’s
op posten. Ga zeker eens een kijkje nemen.

