
	
	

 
Nieuwsbrief jaargang 5, nr 4 

 
 
 
Beste Ouders 
Beste Leerlingen 
   
In deze nieuwsbrief aandacht voor de aankomende doorlichting en de 
enquête van de inspectie, een warme uitnodiging voor twee 
evenementen komend weekend en een vooruitblik op de evaluaties die 
je volgende week op mijnacademie.be vindt. 
  
Wim Chielens 
algemeen directeur 
 
 
 
Doorlichting 
 
De onderwijsinspectie komt bij ons op bezoek in de week na de 
krokusvakantie. Het is een hele tijd geleden dat ze nog fysiek te gast 
waren in onze academie. Twee jaar geleden, in volle coronacrisis, was 
er wel een online onderzoek naar de onderwijskwaliteit, maar niet over 
de lespraktijk. Misschien herinner je je dat je toen een enquête kon 
invullen. Ook voor deze doorlichting komt er een enquête bij leerlingen 
en ouders aan. 
Een doorlichting peilt naar de manier waarop wij communiceren met 
leerlingen en ouders, naar de manier waarop we onze leerdoelen 
duidelijk maken en of we ook op een heldere manier evalueren in 
hoeverre die doelen bereikt werden door de leerlingen. Voorts gaat het 
ook over onze visie op het kunstonderwijs in de regio. Die kan je lezen 
in ons APP, ons Artistiek Pedagogisch Project.  
 



 
 
Onze visie 
 
Misschien heb je de tijd of de goesting niet om dat APP helemaal te 
lezen. En misschien heb je er ook nog niet bij stilgestaan dat een 
academie naast alles wat in het onderwijsdecreet op het deeltijds 
kunstonderwijs staat, ook de vrijheid heeft om eigen accenten te 
leggen in de aanpak van dat kunstonderwijs. 
Zo is het eerste speerpunt van ons APP: verdieping - verbreding. Ja, 
wij willen voor talentrijke leerlingen kunnen verdiepen, hen desnoods 
klaarstomen voor een toegangsproef aan een kunsthogeschool of hen 
laten specialiseren. Anderzijds willen wij zeer laagdrempelig zijn. We 
doen dat door zoveel mogelijk te luisteren naar de reden waarom 
leerlingen naar de academie komen, wat ze willen leren en daar, 
natuurlijk met ons leerplan als leidraad, op in te gaan. Maar ook fysiek 
willen we laagdrempelig zijn. Wij organiseren klassen in alle 
deelgemeenten van Poperinge, in dorpen van Heuvelland, Vleteren en 
Lo-Reninge en in Diksmuide centrum en enkele deelgemeenten. 
Iedereen heeft recht op deeltijds kunstonderwijs en wij willen dat 
dichtbij brengen. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de 
hoofdschool, waar we minder kunnen inzetten op zorg of individuele 
begeleiding, maar dat is een bewuste keuze! 
Voor andere keuzes verwijzen we je toch graag naar ons APP, dat we 
zo helder mogelijk hebben geschreven, zonder jargon of poeha. 
 
	

 
Enquête van de inspectie 
 
Wij zullen in de loop van deze week de mail die de inspectie opstelde 
voor de enquête bij leerlingen en ouders, zeker nog doorsturen, maar 
we voegen in deze nieuwsbrief ook alvast de link naar de enquête toe. 
Wacht niet lang om deze in te vullen, want de deadline is 14 februari! 
 
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 
Present! 
 
Nu zaterdag, 11 februari is er de nationale Dag van de Academies. In 
heel Vlaanderen wordt het deeltijds kunstonderwijs in de kijker gezet. 
Thema is dit jaar “Present” en aangezien wij in Poperinge een beetje 
buiten de stad liggen, leek het ons een goed idee om op die dag 
present te zijn in de Poperingse binnenstad. Kom vanaf 11 uur naar de 
Grote Markt. Dan maak je mee wat er gebeurt met die mysterieuze 
presentjes die van de week hier en daar zullen opduiken in de stad... 
We sluiten af tegen de middag met een korte receptie op de 
binnenkoer van ’t stadhuis. 
 

 



 
 
Café Artistiek bij Page Elektronica 
 
En het wordt een druk weekend, want op zondagmorgen 12 februari is 
er weer onze cultuurtalkshow Café Artistiek. Hoofdgast is topillustrator 
Gerda Dendooven en zij brengt haar Poperingse poulain (en leerkracht 
aan onze academie) Trui Chielens mee. Voorts hebben we ’t over het 
sociaal-artistieke project de Boekverbinderij en is er een laaiend 
enthousiast pleidooi voor brede technische opleidingen. We zijn niet 
voor niets te gast bij Page Elektronika in de Frankrijklaan, één van de 
slechts 10 Belgische bedrijven dat nog elektronikastukken maakt. De 
muziek is van het kleinkunstduo Vos & Wezel en van gitaarleerkracht 
Karel Delodder. 
Inkom is 2 euro, maar daar zit je aperitiefje al in begrepen. 
 

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	



 
Evaluaties komen eraan! 
 
Vlak voor de krokusvakantie krijg je de tussentijdse evaluatie van 
dit schooljaar. Jullie zijn ondertussen al redelijk vertrouwd met de 5 
rollen en de competenties die daaraan gekoppeld zijn. Ze staan 
eenvoudig uitgelegd in het kleine boekje dat je destijds gekregen hebt 
(en dat je nog altijd kan krijgen op het secretariaat). Diezelfde 5 rollen 
vind je ook op de pancartes die in elke klas uithangen en waarop je 
woorden en begrippen ziet die te maken hebben met de competenties 
van die specifieke rol.  
 

   
 
Diezelfde rollen zal je zien terugkeren op je evaluatiefiche. Wil je meer 
weten over onze manier van evalueren dan vind je dat in onze 
evaluatiereglementen op onze website.  
 
	
	

AGENDA	SCHOOLJAAR	2022	-	23	
	
11/02	Dag	van	de	academies	‘PRESENT’	
12/02	Café	Artistiek	bij	Page	Electronika	
20/02	tot	26/02	Krokusvakantie	
03/04	tot	16/04	Paasvakantie	
01/05	Dag	van	de	arbeid	
07/05	Café	Artistiek	
06/05	Opendeurdag		
03/06	tot	11/06	EINDEXPO	in	De	Lovie	
07/06	Kunstoogst	(werktitel	Woord-	en	muziekfestival)	in	De	Lovie	
18/05	tot	21/05	Hemelvaartweekend	
29/05	Pinkstermaandag	
27/06	Proclamatie	
30/06	Pedagogische	Studiedag	


