Academie voor Beeldende Kunsten (nummer: 051086)
Capucienenlaan 8 - 9300 AALST Tel. 053 72 39 65
INSCHRIJVINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2020-2021 KSO ABK
Naam
Voornaam

M/V

Geboorteplaats en -datum
Rijksregisternummer (verplicht!)
Postnummer & woonplaats
Straat & nummer
Contact

Naam moeder:

Dubbele briefwisseling : O ja

Adres:

O neen

Tel. thuis:

Tel. werk:

e-mail moeder:

GSM:

Naam vader:
Adres :
Tel. thuis:

Tel. werk:

e-mail vader:
Telefoon/email leerling

GSM:

Telefoon:

e-mail leerling:

Benaming school vorig schooljaar
Volledig adres school vorig schoolj.
Benaming/adres huidige school
(enkel van toepassing na 1 oktober)
Studierichting + behaald attest

Leerjaar:

Richting:

(ASO-TSO-KSO)

Attest:

Vervoermiddel naar/van school
TWEEDE GRAAD
0 1ste leerjaar

DERDE GRAAD
0 2de leerjaar

O Beeldende & Architecturale Kunsten

0 1ste leerjaar

0 2de leerjaar

O Architecturale & Binnenhuiskunst

-

Optie1: 3u Wisk/4u Beeldende Vorming

O Vrije Beeldende Kunst

-

Optie 2: 4u Wisk/3u Beeldende Vorming

O Toegepaste Beeldende Kunst

O Audiovisuele Vorming

O Audiovisuele Vorming

Ondergetekende bevestigt dat deze gegevens juist zijn en verklaart het schoolreglement te hebben ontvangen en akkoord
te gaan met de inhoud ervan.
datum:
handtekening ouders:
handtekening leerling:

CHECKLIST BIJ NIEUWE INSCHRIJVING IN HET KSO
Volgende documenten worden bij inschrijving meegegeven aan de ouders en de nieuwe leerling:
o

Pedagogisch project / schoolreglement

o

Praktische afspraken 2020-2021

o

Schoolkalender 2020-2021

o

Informatie met betrekking tot CLB Dender via een sticker

o

Boekenlijst van de gekozen richting

o

Materiaallijst van de gekozen richting

o

Kostenbeheersing: UIt-pas en studietoelage

Volgende documenten worden bij inschrijving aan de school bezorgd:
o

Kopie identiteitskaart

o

Laatste jaarrapport

o

Laatste rapport indien inschrijving na september

o

Attest vorig schooljaar.

o

Keuzeformulier levensbeschouwelijk vak (groen formulier in inschrijvingsdossier)

o

Leerlingvolgfiche (roze formulier in inschrijvingsdossier): volledig en juist ingevuld

o

Ander document: verslag, gemotiveerd verslag, diagnose…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Auteursrecht van afbeeldingen:
De Academie is een onderwijsinstelling met specifieke aandacht voor de Beeldende Kunsten. Werk van leerlingen en werk met
leerlingen kan gebruikt worden ter illustratie van de werking van de school, in tentoonstellingen binnen en buiten de school en
voor promotionele doeleinden ten gunste van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten.
De naam van de maker van een beeld wordt steeds vermeld. De leerling is in principe eigenaar van zijn/haar werk, tenzij bij
groepswerk of indien bij aanvang van de opdracht duidelijk gemaakt werd een andere afspraak gemaakt werd.
☐ ik ga hiermee akkoord

Datum

☐ ik ga hier niet mee akkoord

handtekening van de ouders

handtekening van de leerling

Deze inschrijving werd gedaan door ………………………………………………….

