Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten
Artikel 25
§1 De jaarkalender, de leslocaties en het lessenrooster worden voor de start van de lessen bekend
gemaakt.
§2 De leslocaties en het lessenrooster kunnen in de loop van het eerste trimester in uitzonderlijke gevallen
wijzigen. De academie brengt de leerling/ouders hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
§3 Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor leerlingen/ouders geen aanleiding zijn
om het betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen terug te vorderen.
Artikel 26 Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30 juni.
Artikel 27
§1 De vakantieregeling wordt in het begin van het schooljaar bekend gemaakt. De leerlingen moeten er
rekening mee houden dat een vakantieperiode doorgaans begint op een maandag. De zaterdag
voorafgaand aan een vakantie wordt er nog les gegeven, tenzij anders vermeld in de vakantieregeling.
§2 Omwille van het specifiek karakter van het Deeltijds Kunstonderwijs kunnen in bepaalde gevallen ook
activiteiten ingericht worden op zondagen en feestdagen .
Artikel 28 De lessen zijn niet toegankelijk voor betrokken personen of derden, tenzij anders vermeld.
Artikel 29 Toezicht
Het schoolbestuur is enkel verantwoordelijk voor de leerlingen voor de duur van de lessen. Leerlingen die
te vroeg aanwezig zijn of te laat worden opgehaald vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de
betrokken personen.
Artikel 30 Lesverplaatsing
Een les kan om individuele artistieke redenen of deelname aan professionaliseringsactiviteiten door de
leraar worden verplaatst met akkoord van de directeur.
De betrokken personen worden vooraf schriftelijk of elektronisch van elke lesverplaatsing op de hoogte
gebracht door de leerkracht die de les verplaatst.
Artikel 31 Schorsing van de lessen
§1 De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens
administratieve en inschrijvingsformaliteiten, pedagogische studiedagen, facultatieve vakantiedagen of
evaluatiemomenten. Deze data worden in het begin van het schooljaar bekendgemaakt en verder
aangevuld in de loop van het schooljaar via de website en de nieuwsbrief.
§2 De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst
wegens staking, verkiezingen, volksraadpleging of overmacht of afwezigheid van de leraar. De academie
brengt de betrokken personen als volgt op de hoogte.
de academie verwittigt de betrokken personen voorafgaandelijk indien mogelijk; is dit slechts beperkt
mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de leerlingen die het verst wonen;
de schorsing om een andere reden dan de afwezigheid van de leerkracht wordt via de website en/of
sociale media van de academie gemeld; de schorsing om reden van afwezigheid van de leerkracht
wordt per email aan de betrokken personen gemeld (ingeval van overmacht: indien mogelijk);
opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is; minderjarige
leerlingen mogen enkel naar huis ingeval van afwezigheid van de leraar als de betrokken personen
hiervoor toestemming hebben geven.
§3. Het schorsen van lessen kan geen aanleiding zijn om het betaalde inschrijvingsgeld, retributies of
bijdragen terug te vorderen.
Artikel 32 Agenda
Iedere leerling van de tweede graad MCV beschikt over een papieren of elektronische agenda. Hierin
worden de opdrachten en/of de te kennen leerstof genoteerd, evenals eventuele aanwijzingen voor de
studie en mededelingen. De agenda wordt ook gebruikt als communicatiemiddel tussen de leraar en de
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ouders.
Artikel 33 Kunstmanifestaties
De leerlingen worden uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen,
tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht.
Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.
Artikel 34 Buitenschoolse leeractiviteiten
§1 Buitenschoolse leeractiviteiten (extra-murosactiviteiten, studie-uitstappen en dergelijke) die door de
academie worden georganiseerd, maken deel uit van het leertraject. Tenzij anders bekendgemaakt, wordt
van de leerlingen verwacht dat zij deelnemen aan de buitenschoolse extra-murosactiviteiten die voor hen
worden georganiseerd, zelfs indien deze buiten het lessenrooster van de leerling of buiten de normale
openingsuren van de academie worden georganiseerd. Indien de betrokken personen menen een ernstige
reden te hebben om aan een van deze verplichte activiteiten niet deel te nemen, dan bespreken ze dit
vooraf met de directeur. In dat geval wordt een vervangactiviteit of –taak voorzien.
§2 Buitenschoolse leeractiviteiten worden op voorhand aan de leerlingen meegedeeld. Voor minderjarige
leerlingen worden de betrokken personen schriftelijk of elektronisch geïnformeerd.
§3 Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan de academie een beroep
doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, ouders, derden). Vervoer naar en van de activiteit
valt onder de autoverzekering van de betrokken personen.
Artikel 35 Besmettelijke aandoening
In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettelijke aandoening,
bespreken de betrokken personen met hun behandelende arts of de aanwezigheid van de leerling in de
academie een gevaar kan zijn of geweest zijn voor de gezondheid van andere lee rlingen/personeelsleden.
Indien dit het geval is, doen de betrokken personen melding bij het secretariaat. De academie neemt de
gepaste maatregelen.
Artikel 36 Verzekering
Heeft de leerling een ongeval op het traject van huis naar de academie of terug, dan moet de academie
onmiddellijk worden verwittigd zodat er zo snel als mogelijk een verzekeringsdossier kan worden
opgesteld. Enkel lichamelijke schade wordt gedekt.
Artikel 37 Werken van leerlingen
§1 De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de academie werden gemaakt in de loop van
het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie.
Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie)
of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen,
opendeurdagen, drukwerk...).
De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding.
§2 De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of andere manier gebruik
wordt gemaakt van werken van leerlingen, de naam van de leerling te vermelden en het recht op eerbied
voor deze werken te garanderen.
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