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Goedkeuring academiereglement van de Gemeentelijke
Muziekacademie Herenthout

De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opleidingsaanbod, organisatie,
personeelsformatie, innen van inschrijvingsgeld en certificering deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de einddoelen in het deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op de omzendbrief DKO/2018/01 betreffende de programmatie, rationalisatie en
onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op de omzendbrief DKO/2018/02 betreffende de ambtshalve en individuele
concordanties in het deeltijds kunstonderwijs vanaf 1 september 2018;
Overwegende dat het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een
academiereglement verplicht stelt voor elke academie;
Overwegende dat het academiereglement de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de
leerlingen en desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in
feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben, regelt;
Overwegende dat het academiereglement een aantal verplichte elementen moet bevatten
zoals bepaald in artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Overwegende dat het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door
onze raad in vergadering van 3 april 2017, niet voldoet aan de bepalingen van het decreet
betreffende het deeltijds kunstonderwijs;

Overwegende dat het voorliggende academiereglement gebaseerd is op het modelreglement
dat werd opgemaakt door OVSG;
Gelet op het voorstel van de directie om artikel 24 van het reglement als volgt aan te
passen: "Artikel 1
Toezicht
Omdat er geen toezicht kan georganiseerd worden vanuit de academie, komen de leerlingen
pas tegen het aanvangsuur van de les toe op de school. Als zij vroeger aanwezig zijn, ben
je als ouder zelf verantwoordelijk voor je kind.
In Bouwel vallen zij dan weer onder het toezicht en de verzekering van naschoolse
kinderopvang Kikoen en zal de factuur aan de ouders overgemaakt worden. Je kan hiervoor
online inschrijven tot 15.00 uur. Onze leerlingen worden bij Kikoen opgehaald door hun
leerkracht.
De leerlingen en de ouders gedragen zich daarbij naar de onderrichtingen terzake.
Leerlingen wachten op de locatie die door de toezichthouder wordt aangeduid.";
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de
gemeenteraad in vergadering van 3 april 2017, wordt opgeheven bij de inwerkingtreding
van dit academiereglement.
Artikel 2. Het voorgebrachte academiereglement wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij
elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de
meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor
akkoord.
Artikel 4. Het academiereglement treedt in werking op 1 september 2018.
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