De lessen starten op maandag
5 september!
ONLINE INSCHRIJVEN

v.u. Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2022

Dit kan vanaf 30 mei t/m 30 sept.
middernacht. Ga via onze website
naar ‘inschrijven’ en klik daar op de
inschrijvingslink of surf meteen naar:
mijnacademie.be/acbkgent.
Meer hulp bij het online inschrijven
en een gedetailleerd stappenplan
vind je op onze website
academiegent.be

OP HET SECRETARIAAT

Wie zich aan het onthaal wenst
in te schrijven kan dit tot eind
september tijdens de openingsuren op het secretariaat van de
academie.

Infodagen laatste week juni en 1 t/m 3 september ‘22
Aanvang lessen 5 september ‘22
Inschrijven t/m 30 september ‘22

info en inschrijvingen

cross-over

Meer info over de academie, onze
visie, de locaties, lesgroepen,
lessenroosters, leraars en tarieven
kan je vinden op onze website.

Academie
voor
Beeldende
Kunst Gent

Offerlaan 3, 9000 Gent
09 233 58 26
academiegent.be
acbk@onderwijs.gent.be

@Academie voor Beeldende Kunst Gent
@academiegent

cross-over

Een cross-over traject vraag je aan via
een projectaanvraag, te vinden op de achterzijde van deze flyer, op academiegent.be
of te verkrijgen in het secretariaat.
Je formuleert hierin je onderzoeksvraag,
je verwachtingen en je motivatie en de
gewenste te combineren ateliers.
Na een intake gesprek met de leerkrachten
van beide ateliers, kom je met je ondertekende fiche naar het secretariaat en kan
je je definitief inschrijven.
Indien je vragen hebt over de opleiding
cross-over kan je langskomen op ons crossover info moment op dinsdag 28 juni of
woensdag 7 september, telkens om 19u.
Cross-Over gaat door op de hoofdschool.
Nieuwe leerlingen in het eerste jaar
starten in een traject van 8u/week gedurende 5 jaar. Voor leerlingen die de
opleiding reeds volgen blijft het traject
van 10u/week gedurende 4 jaar ongewijzigd.

Heb je bij ons reeds 2 jaar een atelier in de 4e
graad gevolgd of een opleiding in de 4e graad
afgerond en loop je al een tijdje rond met een
boeiende onderzoeksvraag waarbij je een kruisbestuiving wilt maken tussen je reeds verworven
artistieke ervaringen en nieuwe ervaringen uit een
ander, misschien nog onbekend atelier? Dan kan de
voortgezette opleiding Cross-over je een goed kader
bieden om dit onderzoek uit te voeren.
Je maakt deel uit van twee ateliers naar keuze.
De cross-over mentor en de leerkrachten van je
ateliers ondersteunen je bij het praktisch en inhoudelijk
concretiseren en realiseren van jouw onderzoek.

cross-over projectaanvraag 2022-2023
VOOR DE LEERLING - AANVRAAG
NAAM
TELEFOON
EMAIL
DATUM AANVRAAG
REEDS GEVOLGDE OPLEIDING
(atelier + jaar)

OMSCHRIJF JOUW ONDERZOEKSVRAAG
OF VOORSTEL.

CROSS OVER ATELIER 1 (hoofdvak)
naam titularis
CROSS OVER ATELIER 2 (bijvak)
naam titularis

OMSCHRIJF JOUW MOTIVATIE OM DEZE
OPLEIDINGEN TE COMBINEREN.

WAT VERWACHT JE VAN JE OPLEIDING
CROSS-OVER?

VOOR DE LEERKRACHT - AANBEVELING
VOOR AKKOORD

INDIEN NIET AKKOORD:
MOTIVATIE + MOGELIJKE ANDERE OPTIES

DATUM
NAAM EN HANDTEKENING LEERKRACHT
NAAM EN HANDTEKENING LEERKRACHT

Na akkoord van beide leerkrachten bezorg je deze fiche voor 30 september aan het secretariaat en kan je je
inschrijven. De plaatsen per atelier zijn beperkt. Indien je je al wenst in te schrijven vooraleer je een akkoord
hebt, is deze inschrijving ‘onder voorbehoud’.

