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2021-2022  

  1E + 2E GRAAD BEELDATELIER  

KINDERATELIER IN DE ACADEMIE 

OFFERLAAN 3, GENT 
 

 

klascode dag uur geboortejaar  

KOB-01 WOENSDAG 13u30-15u10 2012 + 2013 + 2014 + 2015   juf Els 

KOB-02 WOENSDAG 13u30-15u10 2010 + 2011 + 2012 + 2013 juf Martha 

KOB-03 WOENSDAG 15u20-17u00 2012 + 2013 + 2014 + 2015 juf Els 

KOB-04 WOENSDAG 15u20-17u00 2010 + 2011 + 2012 + 2013 juf Martha 

KOB-10 WOENSDAG 15u20-17u00 2010 + 2011 + 2012 + 2013 meester Danny 

 

klascode dag uur geboortejaar  

KOB-05 VRIJDAG 16u00-17u40 2010 > 2015   juf Corry 

klascode dag uur geboortejaar  

KOB-06  ZATERDAG 09u00-10u40 2012 + 2013 + 2014 + 2015 juf Chantal 

KOB-07 ZATERDAG 09u00-10u40 2010 + 2011 + 2012 + 2013   juf Corry 

KOB-08 ZATERDAG 10u50-12u30 2012 + 2013 + 2014 + 2015   juf Chantal 

KOB-09 ZATERDAG 10u50-12u30 2010 + 2011 + 2012 + 2013   juf Corry 

 

Hier vind je alle mogelijke lesmomenten in de hoofdschool van onze academie, waar kinderen 

beeldatelier kunnen volgen: de perfecte plaats waar elke kleine (en grote) artiest zijn eerste 

stappen in de wereld van de beeldende kunst kan zetten en kennis maakt met disciplines zoals 

tekenen, schilderen en ruimtelijk werken!  

 

Elke klas heeft zijn eigen klascode en staat open voor slechts bepaalde leerjaren.  

Inschrijven kan uiterlijk tot 30 september, maar let op: de plaatsen zijn beperkt in elke klas 

en de lessen starten reeds vanaf 6 september! 

 

Inschrijven kan voorlopig alleen van op afstand: je schrijft in met overschrijving als  

je reeds leerling bent aan onze school of online voor de nieuwe leerlingen vanaf 25 mei via 

www.mijnacademie.be/acbkgent 

 

Kijk op onze website academiegent.be voor informatie, inspiratie en hulp om in te  

schrijven en stel gerust je vragen per e-mail via acbk@stad.gent of telefonisch  

op 09/233 58 26 
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