
Inschrijven in 2020-2021 

Door de huidige crisissituatie stelt RHoK Academie een alternatieve inschrijvingsprocedure in: Je kan 

je inschrijven 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,…) 

Studenten voor Etterbeek en Woluwe kunnen zich ook inschrijven op afspraak dinsdag tussen 9 en 

12 u. op het secretariaat van RHoK Woluwe : 02 770 06 24  secretariaat.woluwe@rhokacademie.be 

Indien je op het secretariaat inschrijft kan je enkel betalen met Bancontact. 

Hieronder vind je de documenten die je nodig hebt om in te schrijven. 

1. Download de juiste inschrijvingsfiche. 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 HOOFDLETTERS. Onderteken de fiche. 

Je kan je enkel inschrijven in 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 dit document. (Klik hier) 

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) 

Inschrijven via e-mail kan van 1 juni tot 30 september. Op het secretariaat kan je je inschrijven tijdens 

de maanden juni en september. 

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. 

Inschrijvingen voor RHoK Carolus Magnus 

Via school of leerkracht sandra.verkaart@rhokacademie.be 

Inschrijvingen RHoK Papageno 

Via school of leerkracht mathilde.wauters@rhokacademie.be 

Inschrijvingen RHoK Basisschool KA Etterbeek 

via school of leerkracht jan.verbruggen@rhokacademie.be 
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