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gemeenteraad GOEDGEKEURD
Besluit Zitting van 23 september 2019

dienst Onderwijs

2019_GR_003l2 Goedkeuren van de academiereglementen voor het stedelijk
deeltijds kunstonderwijs voor het schooljaar 2019-2020.

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Johan Serkeyn, voorzitter; de heer Hans Bonte, burgemeester; de heer Jo De Ro, 1ste

schepen; de heer Peter Van Kemseke, 2de schepen; mevrouw Barbara De Bakker, 3de schepen; de

heer Moad El Boudaati, 4de schepen; mevrouw Katrien Vaes, 5de schepen; de heer Didier Cortois,
6de schepen; mevrouw Fatima Lamarti, 7de schepen; de heer Faruk Akkus; de heer Jan Anciaux; de
heer Sander Barrez; mevrouw Chantal Basoka Mubenga; mevrouw Joke Boone; de heer Guy

Ceuppens; de heer Johan Claus; de heer Thomas De Mey; de heer Ken Degreef; de heer Houari El
Hannouti; mevrouw Zinab El Jaouhari; de heer Remy Esquiliche Esquinas; de heer Aimen Horch;
mevrouw Veronique Janssens; mevrouw Samira Mayda; de heer Jacques Mevis; de heer Ntonga

Mbami Monsempo; mevrouw Tine Paredis; de heer Alain Poot; de heer John Roobaert; mevrouw
Viviane Schaessens; mevrouw Linda Van Lierde; mevrouw Vera Boudry, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Filip De Man; de heer Sammy Mahdi; mevrouw Nora Mouallali; de heer Jurgen Van Duyse

Beschrijving

Aanleiding, context en argumentatie
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs verplicht elke academie om een
academiereglement op te stellen. Dit 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 dient een aantal verplichte elementen te
bevatten zoals bepaald in artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

De directies van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de stedelijke school voor
beeldende kunsten Jan Portaels hebben het academiereglement voor het schooljaar 2019 - 2020
opgesteld op basis van het model van OVSG. Indien wijzigingen noodzakelijk zouden blijken in de loop
van het schooljaar wordt met addenda gewerkt.

De voornaamste wijzigingen in het academiereglement bestaan uit:

voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans:

• artikel 21, paragraaf 4 (toegevoegd met akkoord van de verificateur): Leerlingen dienen het
het volledige lessenpakket van een optie te volgen, behalve indien zij recht hebben op een
vrijstelling voor één of meerdere vakken. Indien één of meerdere vakken niet regelmatig
gevolgd worden, wordt/worden ook het/de resterende vak(ken) beëindigd en kan er niet
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deelgenomen worden aan de evaluatiemomenten. De leerling is bijgevolg niet geslaagd voor
het betreffende jaar.

a artikel 50: huurreglement muziekinstrumenten. In het verleden werd dit niet opgenomen in

het schoolreglement. Het huurreglement voor muziekinstrumenten werd goedgekeurd in

gemeenteraadszitting van 8 oktober 2007.
o Nieuw is dat de ontlener het instrument ook mag gebruiken voor activiteiten die niet

in verband staan met de school. Voor opgelopen schade of diefstal is de ontlener in

dat geval zelf veranü/voordelijk (paragraaf 12).
o Vrijetijdspassers betalen slechts 20% van het tarief voor de huur en de waarborg.

voor de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels:

» In het verleden werd voor deze academie nog geen schoolreglement goedgekeurd. Zij

maakte pas vanaf l september 2018 deel uit van het stedelijk onderwijsnet. Het
academiereglement van deze academie stemt overeen met het reglement van de stedelijke

academie voor muziek, woord en dans.

• Het artistiek pedagogisch project wordt toegevoegd als bijlage aan het academiereglement.

Juridische grond
• Decreet deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018, artikels 3, 38, 58 en 60.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 28 stem(men) voor: Faruk Akkus; Jan Anciaux; Chantal Basoka Mubenga; Hans Bonte; Joke Boone;
Guy Ceuppens; Johan Claus; Didier Cortois; Barbara De Bakker; Thomas De Mey; Jo De Ro; Ken
Degreef; Moad El Boudaati; Houari El Hannouti; Zinab El Jaouhari; Remy Esquiliche Esquinas; Aimen
Horch; Fatima Lamarti; Samira Mayda; Jacques Mevis; Tine Paredis; Alain Poot; John Roobaert;

Viviane Schaessens; Johan Serkeyn; Katrien Vaes; Peter Van Kemseke; Linda Van Lierde
- l stem(men) tegen: Sander Barrez

- 2 onthouding(en): Veronique Janssens; Ntonga Mbami Monsempo

Besluit

Artikel l
Het schoolreglement voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans goedgekeurd door de
gemeenteraad van 29 mei 2017 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van het
academiereglement.

Artikel 2
Het academiereglement van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans voor het schooljaar

2019-2020 wordt goedgekeurd.

Artikel 3
Het academiereglement met bijhorend artistiek pedagogisch project voor de stedelijke academie voor
beeldende kunsten Jan Portaels voor het schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd.

Artikel 4
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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 5
De academiereglementen en de bijlagen maken integraal deel uit van dit besluit.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

directeur

/dry
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