
2021-2022

Offerlaan 3 / 9000 Gent – 09 233 58 26 – academiegent.be – acbk@stad.gent

Keuzevak in het 3e jaar van de 4e graad
Kunst & Cultuur of Digitaal Atelier

In het 3de jaar van de 4e graad volg je naast het Specifiek 
Artistiek Atelier om de 2 weken een keuzevak. Je kan jouw 
kennis en inzicht van de hedendaagse kunstwereld aanscherpen 
in het keuzevak Kunst en Cultuur of je kiest voor het 
Digitaal Atelier dat jouw kunsten klaarstoomt 
voor het digitaal tijdperk.

Kunst & cultuur
In de lessen Kunst & Cultuur reflecteer je met je mede-
leerlingen over de prachtige wereld van de kunsten. Hierbij 
is een brede benadering nodig, waar we het respect voor de 
klassieke meesters verbinden met nieuwsgierigheid voor
de toekomst. Naast oefeningen in beeldanalyse, observeren we 
ook het werkproces van kunstenaars.

Digitaal atelier
Je gaat aan de slag met apps en programma’s voor tablet, 
smartphone of computer om digitale beelden te creëren die 
vertrekken vanuit je eigen beeldwereld.

Je volgt 2 keer per maand 4u les in je keuzevak.
Bij inschrijving maak je je keuze uit een vast lesmoment,
dat je ateliermoment niet mag vervangen of overlappen. 
Voor dit keuzevak kan je geen vrijstelling krijgen. 
De specifieke data van de keuzevakken kan je volgen op onze 
schoolkalender. De lessen voor deze vakken starten vanaf 
maandag 27/09 volgens onderstaand rooster.

Digitaal Atelier: maandagavond in week 1 van 18:00-21:30 
Kunst & Cultuur 1: dinsdagavond in week 1 van 18:00-21:30
Kunst & Cultuur 2: zaterdagochtend in week 1 van 09:00-12:30 
 

Inschrijven 
Inschrijven kan voorlopig alleen op afstand: dit doe je 
online via www.mijnacademie.be/acbkgent. Dit kan 
uiterlijk tot 30 september, maar let op: de plaatsen zijn 
beperkt en de lessen starten reeds vanaf 1 september. 
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 tijdens 
de openingsuren van het secretariaat op 09/233 58 26


