Beeldatelier
kinderen

Onze beeldateliers (1ste en 2de 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 tentoonstelling 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
Caroline Rutgeerts
Jan Verbruggen
Sandra Meilunaite
Seppe Van den Berghe
Juna Lukas

Toelatingsvoorwaarden

Lessenroosters
Etterbeek, Edouard de Thibaultlaan 43
wo 13.00 – 14.40 u.

1ste en 2de leerjaar - Juna

14.50 – 16.30 u.

3de en 4de leerjaar - Juna

16.40 – 18.20 u.

5de en 6de leerjaar - Caroline

09.00 – 10.40 u.

1ste en 2de leerjaar - Caroline

10.50 – 12.30 u.

3de en 6de leerjaar - Caroline
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De leerling is tussen 6 en 11 jaar oud.

Sint-Pieters-Woluwe, Kleine Kerkstraat 12
Type onderwijs
Het onderwijs in onze academie behoort
tot het deeltijds kunstonderwijs.

Etterbeek,
Sint-Pieters-Woluwe,
Schaarbeek & Evere

wo 14.00 – 15.40 u.

1ste en 2de leerjaar - Seppe

15.50 – 17.30 u.

3de en 4de leerjaar - Seppe

09.00 – 10.40 u.

1ste en 2de leerjaar - Seppe

10.50 – 12.30 u.

3de en 6de leerjaar - Seppe
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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.
Het academiejaar begint op 1 september

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

16.00 – 17.40 u.

5de tot 6de leerjaar - Jan
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Basisschool Carolus Magnus,
de Jamblinne de Meuxplein 8-9, 1030 Schaarbeek
ma 15.45 – 17.15 u.

1ste tot 3de leerjaar - Seppe

di

4de tot 6de leerjaar - Seppe

15.45 – 17.15 u.

Basisschool Papageno,
Twee Huizenstraat 43, 1140 Evere
ma 15.35 – 17.15 u.

1ste tot 6de leerjaar - Sandra

Link naar
website atelier
Etterbeek (studio 43)

Link naar
website atelier
Woluwe

Link naar
website atelier
Kunstkuur

