ROESELARE

/ 6 & 7 jaar

MUZIEK
/ 8 jaar

• muziek- en woordinitiatie

• instrument

i• vioolinitiatie

• muzikale en culturele
iiiivorming

i• koorinitiatie

• groepsmusiceren

Muziek- en woordinitiatie wordt
gecombineerd in één cursus in
de hoofdschool. In Rumbeke is er
enkel muziekinitiatie.
Je zingt, beweegt en maakt muziek
met instrumenten in een groep
vrienden en vriendinnen. We
werken naar een voorstelling. Daar
sta je op een groot podium en laat
je aan iedereen zien wat je al kan!
Instromen gebeurt op leeftijd.
Vanaf het tweede jaar
muziekinitiatie kunnen de kinderen
die wonen in groot-Roeselare in
de hoofdschool starten met een
instrument (uitgezonderd gitaar en
piano) of je kunt ervoor kiezen nog
een jaar te wachten. In de cursus
vioolinitiatie starten we vanaf het
eerste jaar met aangepaste vioolles.
Voor de jongste nachtegaaltjes
is er koorinitiatie in het koor
Sing In. Leerlingen kunnen voor
koorinitiatie kiezen als alternatief
voor muziekinitiatie, maar kunnen
ook allebei de vakken tegelijk
volgen. Het plezier bij het zingen
staat altijd centraal!

/ 6 & 7 jaar

Je volgt 3 uur les in de week:
• 1 uur instrument
Je kan in Roeselare ruim
30 instrumenten leren spelen.
Check het uitgebreide aanbod op
de website.
• 1 uur muzikale en culturele
vorming (MCV)
Met je klas leer je noten lezen
en zingen, muziek schrijven,
interessante weetjes én luisteren
naar muziek.
• 1 uur groepsmusiceren (GM)
Met je klas zing je veel samen en
je speelt samen op verschillende
instrumenten. Af en toe breng
je ook je eigen instrument mee
en geniet je van samen muziek
maken.

Het lesuur instrument wordt
bepaald in overleg met de
leerkracht begin september.
Dit is hetzelfde parcours voor
volwassenen die nog geen kennis
van notenleer hebben.
Vanaf 12 jaar kan iedereen kiezen
tussen de optie klassiek, oude
muziek of jazz-pop-rock.
Alle lesmomenten vind je terug op
www.staproeselare.be.

WOORD

• muziek- en woordinitiatie
Zie domein ‘muziek’.

Overal is muziek.
Voel je het al kriebelen?
Je mag meteen starten met een
instrument op 8 jaar!

/ 8 jaar

/ +15 jaar

• woordatelier

• woord voor

Je zet je eerste stappen als
acteur op het podium en je leert
goed spreken. We gaan met
jouw levendige fantasie aan de
slag. Elke week werk je aan een
plezierige uitspraakoefening, een
fijn vertelmoment of een leuk
rollenspel. Je werkt naar een
toonmoment toe.
Smeer die stembanden maar!

DANS

(jong-)volwassenen

Als jong-volwassene kan je kiezen
tussen ‘speltheater’ en ‘spreken en
vertellen’.
Je volgt telkens 2 uur in de week.
alle uurroosters op onze website
www.staproeselare.be

/ vanaf 2de kleuter

/ 8 - 17 jaar

/ 15 - 30 jaar

• kleuterdans

• danslab

• danslab (jong-)
volwassenen

/ 6 & 7 jaar
• dansinitiatie
Een goede danshouding
ontwikkelen. Kennismaking met
zowel klassieke als hedendaagse
dansstijlen. Speel- en dansplezier
staan voorop!

TARIE V EN
kleuters (4-6 jaar)
kleuterdans
geen inschrijvingsgeld
14 euro administratieve kost
kinderen/jongeren (6 tot 18 jaar)
volledig tarief: 82 euro
(ook voor muziekinitiatie
en muziek- en woordinitiatie)
verminderd tarief (*): 58 euro
extra richting: 44 euro
(per bijkomende studierichting)
jong-volwassenen (18-25 jaar)
volledig tarief: 148 euro
volwassenen (+25 jaar)
volledig tarief: 332 euro
verminderd tarief (*): 148 euro
extra richting: 318 euro
(per bijkomende studierichting)
verminderd tarief extra richting:
134 euro
Wij aanvaarden ook cultuurcheques
(EDENRED en SODEXO)
(*) De voorwaarden voor het verminderd
tarief en het gebruik van de vrijetijdspas zijn
terug te vinden op www.staproeselare.be

Vanaf de derde graad kan je
specifiek kiezen voor klassieke of
hedendaagse dans. De eigenheid
van elke danser staat centraal en
we ondersteunen je in het eigen
creatieproces

Eveneens brede aandacht voor
alle dansstijlen op maat van
volwassenen.
Geen voorkennis vereist.
Dansplezier primeert.
leslocaties en uurroosters:
www.staproeselare.be

INSCHRIJVEN
praktisch

zorg

Inschrijven kan vanaf 16 mei 2020 voor
herinschrijvers, en vanaf 6 juni 2020 voor
nieuwe leerlingen.
Online via www.mijnacademie.be, of in de
hoofdschool elke weekdag van 16 uur tot 19

Zijn er medische-, leer-, gedrags- of andere
problemen, dan is een specifieke aanpak
vaak wenselijk of noodzakelijk.
Als academie kunnen wij op basis van een
gemotiveerd verslag voor geïntegreerd
onderwijs (gon-begeleiding), een attest
VAPH (Vlaams agentschap voor personen
met een handicap) of een attest voor
buitengewoon onderwijs een aangepast
leerparcours aanbieden. Daarnaast bieden
wij binnen het gewone leertraject in de
mate van onze mogelijkheden ook brede
zorg aan. Voor alle informatie kan u bij ons
terecht.

uur en op zaterdag van 9 uur tot 12 uur..

inschrijvingsperiode
Inschrijven via het onthaal van de
hoofdschool kan tot en met vrijdag 26
juni en van 24 augustus tot en met 30
september, elke werkdag tussen
16 uur en 19 uur en elke zaterdag tussen
9 uur en 11 uur.
30 september is de uiterste inschrijvingsén betaaldatum! Verminderingsattesten
moeten eveneens ten laatste op 30
september in ons bezit zijn.
Als je vóór 30 september 2019
je inschrijving annuleert, wordt het
inschrijvingsgeld teruggestort.

Alle informatie die de school op deze
manier verwerft, wordt gegarandeerd strikt
vertrouwelijk behandeld en uitsluitend ter
beschikking gesteld van leerkrachten, die
lesgeven aan u, uw zoon
of dochter.

De inschrijvingsdagen van onze andere
vestigingsplaatsen zijn terug te vinden
op www.staproeselare.be
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