DeDeZOMAAND
MERMAAND
Nieuwsbrief
Nieuwsbriefvoor
voorouders
oudersenenleerlingen
leerlingenvan
vandedeStedelijke
StedelijkeAcademie
Academievoor
voorSchone
SchoneKunsten
KunstenLier
Lier

Academie maakt toekomstplannen
Het academiejaar zit erop. De vakantie is nog maar net begonnen en
directeur Gio De Weerd is al druk bezig met de voorbereidingen van
het volgende schooljaar, want er staat heel wat op til.
‘We willen volgend academiejaar heel graag de optie Beeldverhaal
aanbieden aan jongeren van 16 en 17 jaar,’ vertelt directeur Gio De
Weerd. ‘Wie deze optie wil volgen, krijgt naast beeldende vorming ook
een uurtje strip- en cartoontekenen.’
De academie heeft aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs
eveneens de toelating gevraagd om een specialisatiegraad Mode &
Theaterkostuums en één voor Fotokunst te mogen oprichten. De
specialisatiegraden bestaan uit 7 uur atelier en 1 uur bedrijfsbeheer
(in de plaats van het verplichte Keuzeatelier).
‘Tot slot hebben we ook een aanvraag ingediend voor de oprichting
van een jeugdatelier in Malle voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar,’
kondigt de directeur nog aan.
‘Voor alle duidelijkheid: het ministerie moet de vier aanvragen nog
beoordelen. Een beslissing wordt in de loop van de zomervakantie
verwacht, maar we schrijven geïnteresseerden graag nu al in.’
Volgend schooljaar zal er ook meer aandacht worden besteed aan de
tussentijdse evaluatie, coaching en het geven van feedback. ‘Het
afgelopen jaar maakten de twee academies van Lier deel uit van het
pilootproject Kunstig competent,’ legt de directeur uit. ‘Hierbij gingen
we op zoek naar nieuwe manieren om leerlingen te evalueren. We
stappen af van het oude systeem met punten. Kunstig competent is
gebaseerd op vijf artistieke rollen: de vakman, kunstenaar, performer,
onderzoeker en samenspeler. Het samenspel van deze rollen geeft
een beeld van de unieke persoonlijkheid die we in elk van onze
leerlingen proberen te ontwikkelen. Bovendien vinden we niet alleen
het eindresultaat belangrijk, maar ook de weg ernaartoe.’
Tot slot is er nog ons nieuw keramiekatelier in Lier. Dat wordt op
zaterdag 11 juni 2016 feestelijk geopend.

Wacht niet te lang met inschrijven!
Het secretariaat in de hoofdschool is nog open tot en met 10 juli.
Maar ook tijdens de zomervakantie kan je digitaal (her)inschrijven via
onze website www.academielier.be. Voortaan kan je ook meteen
online betalen. ‘Wacht niet te lang met inschrijven,’ waarschuwt
directeur Gio De Weerd, ‘want vol is vol! Ondanks de verhoging van de
tarieven, lopen de inschrijvingen bijzonder goed. Er zijn al 221
leerlingen ingeschreven. Eén van onze schildersateliers is zelfs nu al
helemaal volzet.’
Op maandag 24 augustus gaat het secretariaat weer open.
De eerste schooldag is dinsdag 1 september vanaf 13 uur.
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Nieuwe regelgeving voor
personen met een handicap

Leerkracht Veerle De Vuyst
mag monument ontwerpen

Niet alle personen met een handicap hebben
vanaf volgend schooljaar recht op het
verminderde tarief! Alleen personen die als
gehandicapte zijn erkend én van de Federale
Overheidsdienst
Sociale
Zekerheid
een
vergoeding ontvangen, hebben recht op het
verminderde tarief. De academie aanvaardt dus
voortaan alleen nog maar het attest “erkenning
als genieter van een tegemoetkoming aan
personen met een handicap”. Dat attest kan je
aanvragen bij de FOD SZ.
In de categorie jongeren en jongvolwassenen
(tot en met 24 jaar) wordt het verminderd tarief
ook toegekend aan begunstigden van een
verhoogde kinderbijslag met een erkenning van
ten minste 66% of aan personen die in het bezit
zijn van een attest van de FOD SZ met
vermelding van 4 punten op het criterium
zelfredzaamheid. Attesten van een kinderbijslagfonds zijn ook geldig indien ze duidelijk
aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is
omwille van een handicap van ten minste 66%.
Voor meer info: www.handicap.fgov.be/nl

Tourwinnaar Lucien Van Impe krijgt volgend jaar
een levensgroot monument. Dat komt te staan
op de rotonde Vijfhoek in Erpe-Mere. Een jury
heeft het ontwerp van dit monument toevertrouwd aan Veerle De Vuyst, één van onze
leerkrachten Tekenkunst.
Haar ontwerp werd gekozen uit 32 inzendingen.
Ook kunstenaars uit het buitenland namen aan
de wedstrijd deel.
Veerle De Vuyst is natuurlijk erg tevreden met
deze opdracht. ‘Het wordt een levensgroot
bronzen beeld,’ zegt ze. ‘Een klimmende Lucien
Van Impe op een rots. Maar hoe het beeld er
precies zal uitzien, hou ik liever nog wat geheim.
Zelfs Van Impe krijgt er nog niets van te zien.’
Veerle krijgt een jaar de tijd om haar ontwerp in
realiteit om te zetten. ‘Ik ben mij nu volop in het
leven van Lucien Van Impe aan het verdiepen,’
vertelt Veerle nog. ‘Ik heb zelfs een oude
koersfiets gekocht om zelf te voelen hoe je daar
op zit.’
Het beeld wordt in juli 2016 onthuld.

De Vrienden van de Academie organiseren…
Workshop Striptekenen
Workshop Graffiti
voor kinderen van 8 tot 14 jaar
voor jongeren van 14 tot 18 jaar
Docent: Dirk van der Auwera (d’Auwe)
Docent: Joachim
Mee te brengen materiaal: A3 of A4 papier,
(Wees gerust: Joachim werkt uitsluitend met
potlood, slijper, gom, lat en een fineliner van
niet-schadelijke stoffen)
0,4 mm
Wanneer? Op 24 en 25 augustus, telkens van
Wanneer? Op 24, 25, 26, 27 en 28 augustus,
13 tot 17 uur
telkens van 9 tot 12 uur
Waar? Academie voor Schone Kunsten,
Waar? Academie voor Schone Kunsten,
Koepoortstraat 1 in Lier (i.s.m. Jeugdhuis De
Koepoortstraat 1 in Lier
Moeve)
Prijs: €40
Prijs: €40 (materiaal inbegrepen)
Hoe schrijf je in? Je stort het cursusbedrag op rekening BE83 7765 9094 4915 met vermelding
van jouw naam, e-mailadres, telefoon en de workshop die je wenst te volgen.
Meer informatie krijg je van Marjet Liekens via marjet.liekens@telenet.be.
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