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KEUZEVAK VOOR 3
E

JAAR 

VAN DE 4
E

 GRAAD 

 

 

 

In het 3de jaar van de 4e graad volg je naast je Specifiek Artistiek Atelier ook 

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 de lessen Film en Beeldcultuur als je 

graag een bredere kijk op heden en verleden van onze audiovisuele kunsten 

krijgt. In het Digitaal Atelier ga je aan de slag met apps en programma’s voor 

tablet, smartphone of computer om digitale beelden te creëren die vertrekken 

vanuit je eigen beeldwereld. Vul je graag je curriculum aan met een stevige 

portie praktische en/of technische kennis, dan is het vak Materiaal & Techniek 

(2D) of het vak Constructietechnieken (3D) misschien iets voor jou? Tenslotte 

kan je ook kiezen voor een verdiepend bad tekenen naar levend model tijdens 

Modelstudie. 

 

Je volgt 2 keer per maand 4u les in je keuzevak. Bij inschrijving maak je je 

keuze uit een vast lesmoment, dat je ateliermomenten niet mag vervangen of 

overlappen. Voor het 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 12/09 volgens onderstaand rooster. 

 

* DIGITAAL ATELIER: maandag in week 1 – 13:30-17:00 – Patrick Baele 

* KUNST & CULTUUR: dinsdag in week 1 – 18:00-21:30 – Fiorella Stinders 

* FILM & BEELDCULTUUR: zaterdag in week 1 – 9:00-12:30 – Isabelle Cracco 

* MODELSTUDIE: dinsdag in week 1 – 13:30-17:00 – Parcifal Neyt 

* CONSTRUCTIETECHNIEKEN (3D): woensdag in week 1 – 13:30-17:00 – Guy Timmerman 

* MATERIAAL & TECHNIEK (2D): donderdag in week 1 – 18:00-21:30 MarieAnge Demuysere 

 

 

Inschrijven kan online via www.mijnacademie.be/acbkgent vanaf 30 mei om 13u. 

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 

 

http://www.mijnacademie.be/acbkgent

