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Mechelen, april 2015 
 
 
Betreft: (Voor)inschrijvingen en nieuw uurrooster academiejaar 2015-2016 
 
Geachte leerling en ouders, 
 
Op maandag 11 mei 2015 starten de voorinschrijvingen voor leerlingen die nu reeds ingeschreven 
zijn in de Academie Mechelen. Leerlingen moeten zich ieder jaar opnieuw inschrijven. Dit kan enkel 
gebeuren op het secretariaat. 
Het is niet noodzakelijk dat de leerling (of ouder) zelf komt inschrijven. Ieder meerderjarige 
persoon in het bezit van de ID-kaart (of SIS-kaart) en adresgegevens van de in te schrijven 
leerling (jouw zoon/dochter) kan hem inschrijven. 
 
Graag jullie aandacht voor enkele belangrijke veranderingen in het uurrooster van het 
academiejaar 2015-2016 dat start op 1 september. 
 
De lessen voor de Lagere Graad 1 tot en met 4 (kinderen geboren in 2009-2008-2007-2006) 
worden herleid tot 2 lesuren van 50 minuten (i.p.v. de huidige 3 lesuren). 
 
We doen dat in de eerste plaats voor het pedagogische comfort van de kinderen. Voor jonge 
kinderen is het vaak moeilijk om gedurende 3 lesuren geconcentreerd te werken. Twee lesuren is 
ook de gangbare norm in het merendeel van de academies in Vlaanderen. 
Bovendien anticiperen we hiermee op de decretale vernieuwingen die er zitten aan te komen. 
 
Een bijkomend argument is dat we met deze aanpak de capaciteit van het aantal leerlingen 
verhogen en op die manier wachtlijsten wegwerken en iedereen de kans bieden om zich in te 
schrijven in de leerrijke, creatieve en plezante ateliers van de academie. Bovendien zullen we in 
staat zijn kleinere klasgroepen te kunnen vormen wat nogmaals het comfort verhoogt. 
 
Dit betekent dat er voortaan voor de jongste leerlingen (LG 1 > 4, geboortejaar 2009 > 2006) op 
woensdagmiddag, zaterdag- en zondagochtend telkens keuze is uit twee momenten waarop de 
ateliers worden gegeven. 
 

Lagere Graad 1 - 4 Sessie 1 (zonder pauze) Sessie 2 (zonder pauze) 
Woensdag 13:30-15:10 15:20-17:00 
Zaterdag 9:00-10:40 10:50-12:30 
Zondag 9:00-10:40 10:50-12:30 

 
Bij de voorinschrijving kies je voor één dag en sessie dat behouden blijft voor het ganse 
academiejaar. Voor reeds ingeschreven leerlingen kunnen we tijdens de voorinschrijvingen de dag 
van keuze garanderen. De keuze van een vroege of late sessie zal echter afhankelijk zijn van het 
aantal leerlingen en beschikbare plaatsen. Het is dus belangrijk gebruik te maken van de 
voorinschrijvingen die starten op maandag 11 mei, en dus niet te lang te wachten. 
 
Voor de Lagere Graad 5 en 6 (geboortejaar 2005 en 2004) verandert er niets. 
Deze ateliers blijven behouden op 3 lesuren van 50 minuten. 
 

Lagere Graad 5 - 6 3 lesuren van 50 minuten met een pauze van 15 min. 
Woensdag 13:30-16:15 
Zaterdag 9:00-11:45 
Zondag 9:00-11:45 

 
Het aantal lesuren (4 x 50 min.) in de Middelbare graad (geboortejaar 2003 > 1998) blijft 
ongewijzigd. Om organisatorische redenen starten de lessen op zaterdag en zondag echter een half 
uur later. 
 

Middelbare Graad 1 > 6 4 lesuren van 50 minuten met een pauze van 10 min. 
Woensdag 13:30-17:00 
Zaterdag 9:00-12:30 
Zondag 9:00-12:30 
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Het aantal lesuren in de Hogere en Specialisatie graad (geboortejaar vanaf 1997 >) eveneens 
blijft ongewijzigd. Om organisatorische redenen starten de lessen op zaterdag en zondag voortaan 
een half uur later. 
 

Hogere Graad Weekend 4 lesuren van 50 minuten met een pauze van 10 min. 
Zaterdag 9:00-12:30 
Zondag 9:00-12:30 

 
 
Gezinsleden (zusjes, broertjes, (klein)dochters, (klein)zonen) van reeds ingeschreven leerlingen 
kunnen ook gebruik maken van de voorinschrijvingen vanaf 11 mei. 
 
Nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden vanaf zaterdag 30 mei 2015 om 9u. 
Voor nieuwe leerlingen in de Lagere Graad (6-11 jarigen) is het aangeraden in te schrijven op 
zaterdag 30 mei. Reserveren vooraf is niet mogelijk. 
Om wachttijden te beperken zal er op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei vanaf 9 uur een 
nummersysteem gebruikt worden zodat u niet de ganse ochtend in de rij hoeft te staan. 
 
We begrijpen dat het altijd even wennen is om vertrouwd te geraken met dergelijke aanpassingen, 
maar we zijn er van overtuigd dat we evolueren naar een gebruiksvriendelijker uurrooster en een 
betere organisatie van de academie. 
 
We kijken in ieder geval opnieuw uit naar jouw inschrijving en engagement voor de academie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 Hans Martens 
 directeur 
 
Filiaal voor Lagere Graad 1 > 4 in Bonheiden ? 
 
Momenteel loopt er een officiële aanvraagprocedure bij de Vlaamse Overheid om een filiaal van de 
Academie Mechelen te openen in de voormalige gemeentelijke kleuterschool ‘Het Kranske’, Dorp 112 
te Bonheiden. Indien de Vlaamse regering haar goedkeuring hecht aan deze aanvraag kunnen we 
vanaf september 2 x 2 lesuren Lagere Graad inrichten voor de leeftijdsgroepen van het 1ste tot en met 
het 4de leerjaar (geboortejaar 2009 > 2006). Deze lessen kunnen doorgaan op woensdagnamiddag 
van 13u30 tot 15u10. 
 
Gezien we nog geen officiële goedkeuring hebben, en daar ook geen garantie over hebben, kunnen 
we nog geen leerlingen voor dit filiaal inschrijven. Bij (voor)inschrijving in de Academie Mechelen kan 
je echter wel al jouw voorkeur voor Bonheiden opgeven. 
Indien we het filiaal mogen opstarten kan je daar vanaf september beginnen. 
Indien we geen goedkeuring krijgen heb je de keuze tussen  
1) in de Academie Mechelen blijven, of  
2) uitschrijven met terugstorting van het inschrijvingsgeld (voor 30 september 2015) 
 
 
Bijlagen: 
 

• Overzicht data en uren (Voor)inschrijvingen + informatie over Inschrijvingsgeld en 
betalingsmogelijkheden 

• Uurrooster en overzicht cursussen voor volwassenen 
 
Info: 
 

• T 015 28 29 90 
• abk@mechelen.be  
• www.academiemechelen.be  


