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De gemeenteraad,
Aanleiding
Het academiereglement dient aangepast te worden omdat artikel 52 ( i.v.m huurgelden
instrumenten) gewijzigd is.
Regelgeving
•
•
•
•
•
•
•

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd tot op
heden;
Nieuwe Gemeentewet;
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opleidingsaanbod, organisatie,
personeelsformatie, innen van inschrijvingsgeld en certificering deeltijds
kunstonderwijs;
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de einddoelen in het deeltijds
kunstonderwijs;
Omzendbrief DKO/2018/01 betreffende de programmatie, rationalisatie en
onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs;
Omzendbrief DKO/2018/02 betreffende de ambtshalve en individuele concordanties
in het deeltijds kunstonderwijs vanaf 1 september 2018.

Feiten, context en argumentatie
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een academiereglement
verplicht voor elke academie;
Het academiereglement regelt 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;
Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in
artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad
in vergadering van 11 juni 2018, voldoet niet meer aan de bepalingen van het decreet
betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het modelreglement dat werd
opgemaakt door OVSG;
Het voorstel van de directie om artikel 52 van het reglement als volgt aan te passen:

Artikel 52
Uitlening
§1. Na betaling van de retributie vermeld in artikel 13 en binnen de volgende voorwaarden
kunnen aan de leerlingen muziekinstrumenten in bruikleen worden gegeven en werken van
de bibliotheek worden uitgeleend.
§2. De maximum huurtermijn van een instrument bedraagt:
- voor blaasinstrumenten: 2 jaar voor volwassenen en 3 jaar voor jongeren;
- voor violen, cello en gitaren: onbeperkt zolang het een “groei-instrument” is.
§3. Huurprijs: Gitaar en viool: 40 euro/jaar. Dwarsfluit, cello, klarinet, trompet, bugel,
cornet, trombone, hoorn, sopraansaxofoon, altsaxofoon en tenorsaxofoon: 50 euro/jaar.
In de loop van het eerste trimester ontvang je een huurcontract met overschrijving.
§4. Tijdens de huurperiode zijn alle onderhoudskosten en herstellingen aan het instrument
ten laste van de huurder.
§5. De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar over het onderhoud van het geleende
instrument.
§6. Bij laattijdig inlevering zal er een boete aangerekend worden van €10 per begonnen
maand.
§7. In geval van schaarste hebben jongeren voorrang op volwassenen.
Adviezen
Niet van toepassing.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de
gemeenteraad in vergadering van 11 juni 2018, 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 2021.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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