AFSPRAKEN BEELD
Welkom aan de afdeling Beeld van de Kunstacademie van Zaventem!
Goede afspraken maken goede vrienden!

VOOR EN NA DE LES
-

Ouders en begeleiders mogen hun kinderen afzetten en opwachten aan de ingang van het
beeldatelier. Ze komen niet mee naar binnen.
De leerlingen wachten voor en na de les aan de ingang bij Mijnheer Roger, die daar toezicht
houdt.

-

MATERIAAL
-

Het materiaal is inbegrepen bij je inschrijving. Je hoeft geen eigen materiaal mee te brengen,
tenzij op vraag van de leerkracht.
Draag zorg voor het materiaal dat je mag gebruiken.
Laat de ruimtes ordelijk en netjes achter: je werken worden samen met de leraar opgehangen of
in de individuele mappen opgeborgen. Tafels worden leeggemaakt voor de volgende groep.

-

KLEDIJ
-

In het atelier draag je best gemakkelijke kledij die vuil mag worden (permanente vlekken zijn
mogelijk).
Bij droog weer gaan we tijdens de pauze even naar buiten. Breng dus zeker ook een jas mee!

-

AANWEZIGHEID
-

-

-

Je wordt verzocht regelmatig in de les aanwezig te zijn. Enkel zo kunnen we het leertraject
afwerken en is projectwerking mogelijk.
Als je uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn, laat je dit steeds weten aan je leerkracht via mail.
Als het dringend is neem je rechtstreeks contact op met het toezicht via 02/ 720.05.28.
Je kan niet à la carte de lessen bijwonen.
Ben je 3 opeenvolgende lessen afwezig zonder te verwittigen, dan ben je wettelijk niet in orde
en kan je geweigerd worden de lessen nog te volgen of deel te nemen aan tentoonstellingen.
Respecteer de lestijden: kom steeds op tijd!

ETEN & DRINKEN
-

Breng eventueel een drankje mee voor tijdens de pauze, liefst in een herbruikbare drinkbus,
voorzien van je naam.
Je mag niet snoepen of kauwen tijdens de les.
Eten en drinken kan tijdens de pauzes, voor of na de les.
Afval doe je netjes in de sorteervuilbak.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN
-

Smartphones horen niet thuis in de les tenzij op vraag van de leerkracht!
Deze blijft in de jas of tas gedurende de hele les.
Breng geen overbodige dingen mee. Bij verlies of diefstal is dat op eigen risico.

GEDRAG/HOUDING
-

Laten we respectvol met elkaar omgaan en zorgzaam zijn voor ons eigen werk en dat van
anderen.
Volg aandachtig de introducties bij de lessen. Deze zijn algemeen- en kunstvormend.
Storend gedrag kan reden zijn tot tijdelijke verwijdering uit de klas.

Aarzel niet om ons te contacteren als je nog vragen hebt!
beeld@academiezaventem.be

We wensen jullie alvast een fijn jaar en veel inspiratie toe!
De docenten Beeld

