Vilvoorde, 5 mei 2020

Beste leerlingen
Beste ouders

Hopelijk gaat het jullie allemaal goed… Het zijn vreemde tijden. Toch hopen we dat jullie ook nu
deugd beleven aan het uitoefenen van je artistieke hobby. We kijken er enorm naar uit je terug in
levende lijve te mogen ontmoeten.
De rest van dit schooljaar is nog onzeker wat betreft het deeltijds kunstonderwijs. We kijken echter
positief vooruit en bereiden achter de schermen vlijtig het volgende schooljaar voor. In deze brief
vind je alle info die nodig is om vlot her in te schrijven aan onze academie.
De uurroosters van de klassikale vakken vind je terug op onze website www.academievilvoorde.be.
Handig om je lessenrooster voor volgend schooljaar al wat in mekaar te puzzelen!
Het decreet DKO stelt dat leerlingen ingeschreven worden in de volgorde dat ze zich bij de academie
aanmelden. Een leerling die echter al les volgt in een academie heeft voorrang op alle nieuwe
leerlingen in diezelfde academie, als hij/zij zich vóór 20 juni 2020 inschrijft.
Om ervoor te zorgen dat jij, leerling van de academie van Vilvoorde, zeker een plek verovert, raden
wij je aan tijdig online in te schrijven.
De online inschrijvingen worden open gezet vanaf 1 juni, 10u.
Alle familieleden die bij jou op hetzelfde adres wonen, kunnen gebruik maken van hetzelfde account
en kunnen zich dus ook al inschrijven gedurende deze voorrangsperiode. Doen! 
Vanaf zaterdag 20 juni worden de inschrijvingen voor iedereen opengesteld en ben je je voorrang
kwijt. Wacht dus niet te lang!
De handleiding voor het aanmaken van een account en het online inschrijven vind je nog een keer
terug op de achterzijde van deze brief. Ondervind je toch moeilijkheden, richt je dan tot ons
secretariaat via secretariaat.academie@sovilvoorde.be of 02/251.32.81

Graag tot binnenkort!
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