Beeldatelier
jongeren

Het ‘beeldatelier jongeren’ richt zich op jongeren van 12 tot 17 jaar. Centraal in de lessen staat het aanwakkeren van de creativiteit en ontdekkingszin. Het atelier is een plaats waar jongeren zichzelf kunnen
zijn, waar binnen een warm kader ongedwongen beeldend kan worden geëxperimenteerd en geëvolueerd. De opdrachten kennen veranderlijke actuele thema’s en worden gedifferentieerd per leerjaar,
waarbij de zelfstandigheid van de leerlingen wordt aangemoedigd. Daarnaast wordt via geëngageerde
workshops en evenementen een betekenisvolle leer- en leefomgeving gecreëerd die bijdraagt tot een
meer rechtvaardige samenleving.

Etterbeek 2

Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek – 2de verdiep

Leerkrachten

Toelatingsvoorwaarden

Bas Schevers

De leerling is tussen 12 en 17 jaar oud.

Lessenrooster

Type onderwijs

wo 13.50 – 17.30 u.

Het onderwijs in onze academie behoort
tot het deeltijds kunstonderwijs.

Het academiejaar begint op 1 september

Inlichtingen
Voor alle informatie in verband met verminderingen, inschrijvingen, lesroosters,… kan
je steeds terecht op het secretariaat. Bij de
inschrijving accepteer je het schoolreglement.

Tarieven
Inschrijvingen academiejaar 2021-2022
_ Normaal tarief: € 85
_ Met mindering: € 55
Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk
mits het voorleggen van de hiervoor
noodzakelijke attesten vóór 15 oktober.

Beeldatelier
jongeren

Het ‘beeldatelier jongeren’ richt zich op jongeren van 12 tot 17 jaar. Centraal in de lessen staat het aanwakkeren van de creativiteit en ontdekkingszin. Het atelier is een plaats waar jongeren zichzelf kunnen
zijn, waar binnen een warm kader ongedwongen beeldend kan worden geëxperimenteerd en geëvolueerd. De opdrachten kennen veranderlijke actuele thema’s en worden gedifferentieerd per leerjaar,
waarbij de zelfstandigheid van de leerlingen wordt aangemoedigd. Daarnaast wordt via geëngageerde
workshops en evenementen een betekenisvolle leer- en leefomgeving gecreëerd die bijdraagt tot een
meer rechtvaardige samenleving.

Sint-Pieters-Woluwe 12
Kleine Kerkstraat 12, 1150 Sint-Pieters-Woluwe – 1ste verdiep

Leerkrachten

Toelatingsvoorwaarden

Adelheid Verledens

De leerling is tussen 12 en 17 jaar oud.

Lessenrooster

Type onderwijs

wo 13.50 – 17.30 u.

Het onderwijs in onze academie behoort
tot het deeltijds kunstonderwijs.

za

09.00 – 12.30 u.

Het academiejaar begint op 1 september

Inlichtingen
Voor alle informatie in verband met verminderingen, inschrijvingen, lesroosters,… kan
je steeds terecht op het secretariaat. Bij de
inschrijving accepteer je het schoolreglement.

Tarieven
Inschrijvingen academiejaar 2021-2022
- Normaal tarief: € 85
- Met mindering: € 55
Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk
mits het voorleggen van de hiervoor
noodzakelijke attesten vóór 15 oktober.

Etterbeek
Etterbeek
Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek
T 02 733 45 51 | F 02 735 88 09
info@rhokacademie.be
Afdelingen: Beeldende en audiovisuele kunsten,
Grafiekkunst, Projectatelier, Schilderkunst,
Tekenkunst, Beeldatelier jongeren (12-17 j.)
Openingsuren secretariaat
ma 10-13 & 14-18 u.
wo 10-13 & 14-18 u.
do 10-13 & 14-18 u.
Trein: Centraal Station en Metro, Station Merode,
Station Schuman
Metro: Merode of Thieffry
Tram: 81 - 82 - 44 - 39 - 23 - 90
Bus: 61 - 20 - EO - HM - WA - E
Wagen: Als je met de wagen komt, moet je
er rekening mee houden dat de academie
over een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen
beschikt. Met een inschrijvingsbewijs kan je
tegen betaling een parkeerkaart krijgen bij de
gemeente Etterbeek.

Bijgebouw 1
Edouard de Thibaultlaan 43, 1040 Etterbeek
Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11 j.),
Animatiefilm, Fotokunst, Grafisch ontwerp
en illustratie

Bijgebouw 2
Generaal Tombeurstraat 57, 1040 Etterbeek
Afdelingen: Ruimtelijke kunst, Juweelontwerp/
edelmetaal, Projectatelier

Sint-PietersWoluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Kleine Kerkstraat 12, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
T 02 770 06 24 | F 02 771 60 62
secretariaat.woluwe@rhokacademie.be
Afdelingen: Beeldende en ruimtelijke kunst,
Grafiekkunst, Schilderkunst, Tekenkunst,
Beeldatelier kinderen (6-11 j.), Beeldatelier
jongeren (12-17 j.)
Openingsuren secretariaat
ma 9-19 u.
di 8-13 u.
wo 10-18 u.
Tram: 39 - 44 (vanuit Montgomery)
Wagen: Er is geen parkeerplaats op
het domein van de academie.

Andere
vestigingsplaatsen

Basisschool KA Etterbeek

Edmond Mesenslaan 2, 1040 Etterbeek
Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11
jaar)

Basisschool Papageno

Twee Huizenstraat 43, 1140 Evere
Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11
jaar)

Basisschool Carolus Magnus

de Jamblinne de Meuxplein 8-9, 1030
Schaarbeek
Afdelingen: Beeldatelier kinderen (6-11
jaar)

Inschrijven
2021 - 2022

Inschrijven kan van 1 juni tot 30 september.
Zie website: www.rhokacademie.be

www.rhokacademie.be

