
Sint-Pieters-Woluwe  
Kleine Kerkstraat 12, 
1150 Sint-Pieters-Woluwe  
T 02 770 06 24 

Etterbeek (hoofdgebouw)  
Edouard de Thibaultlaan 2, 
1040 Etterbeek   
T 02 733 45 51

info@rhokacademie.be 
www.rhokacademie.be
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LESSENROOSTERS

Etterbeek, Edouard de Thibaultlaan 43
wo  13.00 – 14.40 u. 1ste en 2de leerjaar - Caroline
 14.50 – 16.30 u. 3de en 4de leerjaar - Caroline
 16.40 – 18.20 u. 5de en 6de leerjaar - Caroline
za     09.00 – 10.40 u. 1ste en 2de leerjaar - Caroline
     10.50 – 12.30 u. 3de en 6de leerjaar - Caroline

Sint-Pieters-Woluwe, Kleine Kerkstraat 12
wo  14.00 – 15.40 u. 1ste en 2de leerjaar - Marieke
 15.50 – 17.30 u. 3de en 4de leerjaar - Marieke
za     09.00 – 10.40 u. 1ste en 2de leerjaar - Marieke
 10.50 – 12.30 u. 3de en 6de leerjaar - Marieke

Basisschool KA Etterbeek,

Edmond Mesenslaan 2, 1040 Etterbeek
wo  13.00 – 14.40 u.  3de tot 4de leerjaar - Jan
 14.50 – 16.30 u.  1ste tot 2de leerjaar - Jan
do  16.00 – 17.40 u.  5de tot 6de leerjaar - Jan

Basisschool Carolus Magnus,

de Jamblinne de Meuxplein 8-9, 1030 Schaarbeek
ma  15.45 – 17.15 u.  1ste tot 3de leerjaar - Sandra
di  15.45 – 17.15 u.  4de tot 6de leerjaar - Sandra

Basisschool Papageno,

Twee Huizenstraat 43, 1140 Evere
ma  15.35 – 17.15 u.  1ste tot 6de leerjaar - Mathilde

Onze beeldateliers (1
ste

 en 2
de

 graad) bieden kinderen tussen 6 en 12 jaar de kans om zich  

creatief te ontplooien, te ontdekken en te experimenteren op hun eigen ritme.

Elk kind wordt aangemoedigd in zijn eigen spontaniteit, en ontdekt de wereld van de kunst zelfstandig 
en in groep. Tijdens onze lessen wordt gewerkt rond wat kinderen boeit, inspireert of verwondert. Onze 
leerlingen genieten van een veelzijdig aanbod van opdrachten met verschillende materialen (klei, verf, 
houtskool, pastelkrijt, papier-maché, drukinkt, recyclage materiaal, fotografie, …) en krijgen gaandeweg 
verschillende technieken onder de knie onder professionele begeleiding. Om kunst in haar originele vorm 
te verkennen, wordt een zorgvuldig voorbereid en geanimeerd bezoek aan een museum of tentoonstel-
ling ook in de lessen opgenomen. Onze gepassioneerde leerkrachten nemen jullie kinderen mee op een 
boeiende ontdekkingstocht in de fantastische wereld van vormen, kleuren en lijnen!

Leerkrachten

Marieke Van Wuytswinkel
Caroline Rutgeerts
Sandra Verkaart
Mathilde Wauters
Jan Verbruggen

Toelatingsvoorwaarden

De leerling is tussen 6 en 11 jaar oud.

Type onderwijs

Het onderwijs in onze academie behoort  
tot het deeltijds kunstonderwijs.

Inlichtingen

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

Tarieven

Inschrijvingen academiejaar 2020-2021
- Normaal tarief: € 85
- Met mindering: € 55
  Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk  
  mits het voorleggen van de hiervoor  
  noodzakelijke attesten vóór 15 oktober. 
Modaliteiten inschrijvingen zie keerzijde

Het academiejaar begint op 1 september
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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 & 14-17 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-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  11-19 u.
di     8.30-12.30 u.
wo  10-18 u.

Tram: 39 - 44 (vanuit Montgomery)
Wagen: Er is geen parkeerplaats op  
het domein van de academie.

Andere 

vestigings-

plaatsen

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)

Door de huidige crisissituatie stelt RHoK Academie een alternatieve inschrijvings-
procedure in: Je schrijft bij voorkeur in via e-mail. Indien dit niet lukt, kan je ook  
nog steeds langskomen op het secretariaat (conform veiligheidsvoorschriften:  
1,5 m afstand, mondmasker, maximum 1 persoon tegelijkertijd,…)

Etterbeek Sint-Pieters-

Woluwe

Inschrijven 

2020 - 2021

Studenten voor Etterbeek en Woluwe kunnen zich ook inschrijven op afspraak 
elke dinsdag tussen 9 en 12 u. op het secretariaat van RHoK Woluwe: 02 770 06 24 
of secretariaat.woluwe@rhokacademie.be

Indien je op het secretariaat inschrijft kan je enkel betalen met Bancontact.
Op het secretariaat kan je je inschrijven tijdens de maanden juni en september.

Inschrijven via e-mail kan van 1 juni tot 30 september.
Op de website (www.rhokacademie.be) vind je de nodige documenten onder  
de rubriek: Praktisch, Inschrijvingen 2020-2021:
1. Download de juiste inschrijvings fiche. Er zijn fiches voor kinderen jongeren 
 en volwassenen en voor de  2 locaties, Etterbeek en Woluwe.
2. Vul de inschrijvingsfiche in: 
 leesbaar, volledig en in HOOFD LETTERS. Onderteken de fiche.
 Je kan je maar inschrijven voor 1 afdeling. (vb. Tekenkunst)
3. Verstuur de ingevulde fiche via e-mail of eventueel per post.
 E-mail: info@rhokacademie.be
 Post: Secretariaat RHoK, E. De Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek
4. Indien je in aanmerking komt voor het ‘verminderde inschrijvingsgeld’, 
 voeg je de nodige attesten toe. Je vindt de richtlijnen in het document 
 ‘Voorwaarden verminderd inschrijvingsgeld’ onder de rubriek inschrijvingen 
 op de website. 
5. Maak het verschuldigd bedrag over op de rekening van de academie 
 BE07 7340 2666 1366 met vermelding van naam van de leerling en de 
 afdeling. (vb Jan Jansen Tekenkunst)
 Let op: De inschrijving is pas geldig als de betaling ontvangen is.

Voor vragen kan je op het secretariaat terecht  

tijdens de normale openingsuren: 02 733 45 51




