
Beste iedereen, 

Na misschien wel het meest eigenaardige schooljaar uit de geschiedenis, mogen ook wij van het deeltijds 

kunstonderwijs onze klassen terug openen. Terug muziek maken of toneel spelen. Eindelijk terug doen waar we 

reeds zolang naar uitkijken; creatief bezig zijn. Misschien willen ook jullie volop muziek maken of goochelen met 

woorden. Het kan allemaal aan  onze Kortemarkse academie. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar 

starten met initiatie, maar wie in het derde leerjaar zit, kan onmiddellijk starten met onze lessen muziek en 

woord. Inschrijven kost per jaar 82 euro per richting. Voor wie beide richtingen volgt of voor meerdere 

gezinsleden is er een flinke korting. Wil je meer weten over onze academie met meer dan 300 leerlingen?  Ga dan 

zekere eens loeren op de website van Stap Roeselare, daarna onder vestigingen, Kortemark aanklikken, of op 

onze facebook pagina “stap Kortemark”. Via deze weg  krijgen jullie alvast een mooi beeld van de werking binnen 

onze academie.  

De lesuren zien er als volgt uit: 

1
ste

   jaar initiatie  

(eerste leerjaar) 

vrijdag 15.30 uur tot 16.30 uur 

2 de jaar initiatie 

(tweede leerjaar) 

vrijdag 16.30 uur tot 17.30 uur 

1
ste   

 jaar notenleer (MCV) 

(derde leerjaar) 

woensdag 

zaterdag 

16.30 uur tot 17.30 uur 

10.30 uur tot 11.30 uur 

2 de  jaar notenleer (MCV) woensdag 

zaterdag 

13.30 uur tot 14.30 uur 

11.30 uur tot 12.30 uur  

3 de  jaar notenleer (MCV) woensdag 

zaterdag 

15.30 uur tot 16.30 uur 

09.30 uur tot 10.30 uur 

4 de  jaar notenleer (MCV) woensdag 

zaterdag 

14.30 uur tot 15.30 uur 

08.30 uur tot 09.30 uur 

1
ste

   jaar dictie (woordatelier ) Maandag 16.30 uur tot 17.30 uur 

2 de jaar dictie (woordatelier) Maandag 17.30 uur tot 18.30 uur 

3 de jaar dictie (woordatelier) 

4 de jaar dictie (woordatelier) 

Maandag 

Maandag 

 

18.30 uur tot 19.30 uur 

16.30 uur tot 17.30 uur of 

 

 

Indien jullie wensen in te schrijven of jullie wensen nog wat extra informatie, dan liefst via de digitale weg, dit 

voor de veiligheid van onze leerlingen. Stuur gewoon het inschrijvingsformulier op de achterzijde door, naar 

onderstaand mail adres. Voor verdere vragen of info kan je steeds terecht bij: 

Luc Verlinde : telefoon 0499/34 87 82   of kortemark@staproeselare.be 

Een bezoekje kan altijd, maar dan het liefst na afspraak. 
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