Vademecum voor leerlingen
schooljaar 2021-2022 - Beeldacademie Lier

Lier - Boechout - Broechem - Emblem - Koningshooikt –
Pulle – Oostmalle - Westmalle - Vremde
Hoofdzetel: Lier
Koepoortstraat 1 - 2500 Lier - 03/488 14 27 info@beeldacademielier.be
beeldacademielier.be
https://nl-nl.facebook.com/beeldacademielier
https://www.instagram.com/beeldacademielier/
Vestigingsplaatsen:
Koningshooikt De Jutteneer Dorpstraat 109
Boechout Basisschool Jan Frans Willems Jef Van
Hoofplein Vremde Oud-Gemeentehuis, Boomkensstraat 2
Broechem De Fakkel & Pastorietuin Gemeenteplein 25
Emblem Oud-Gemeentehuis Ambelweg
Pulle Oude Pastorij Dorpsstraat 43
Oostmalle Jeugdlokalen aan bibliotheek Lierselei 19
Westmalle De Horizon Sint-Jozeflei 18
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Ter inleiding
Deze leidraad wil leerlingen en ouders wegwijs maken in regelingen en afspraken
met de Beeldacademie Lier.
Heb je nog vragen? Contacteer het secretariaat of de leerkracht. Extra informatie
vind je ook op de website van de academie.

1.

Academie: doelstellingen

De academie wil een sterk inhoudelijk programma uitdragen dat als leidraad fungeert
voor al haar realisaties. Deze handleiding geeft de mogelijkheid om in elk atelier en
voor elke graad een persoonlijke aanpak te voorzien.
De Academie wil een begrip zijn binnen Lier en omstreken door selectief deel te
nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en projecten. We streven naar een
expressief Academie- beeld.
De Academie wil een open huis zijn; een plaats waar ook mensen van buiten de
Academie graag op bezoek komen voor een workshop, een tentoonstelling of een
lezing

2.

Academie: structuur

De hoofdzetel van de Beeldacademie is in Lier gevestigd. Daarnaast heeft de
academie ook ateliers in 8 vestigingsplaatsen: Koningshooikt, Boechout, Vremde,
Broechem, Emblem, Oostmalle, Westmalle en Pulle.

vestigingsplaats
Koningshooikt

adres
De Jutteneer, Dorpstraat 109

Boechout

Basisschool Jan Frans Willems, Hovesesteenweg 3
Parklokaal, Geroges Van Raemdonckpark
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Vremde

Oud-Gemeentehuis, Boomkensstraat 2

Broechem

De Fakkel, Gemeenteplein 25
Containerklassen, Pastorietuin,

Emblem

Oud-Gemeentehuis, Dorpsstraat 43

Pulle

De oude Pastorij, Dorpsstraat 43

Oostmalle

Jeugdlokalen aan bibliotheek, Lierselei 19

Westmalle

De Horizon, Sint-Jozeflei 18
Het Huis, St-Jozeflei 24

Het academieteam

Directeurs:

directiesask@lier.be

Geert Hendrix

geert.hendrix@lier.be - telefoon

Liesbet Van Huysse

liesbet.vanhuysse@lier.be – 0486/20.69.13

Pedagogisch Coördinator:
Anne Kennes

annekenkennes@beeldacademielier.be

Leerkrachten:


Ruth Aerts: jeugd- en jongerenatelier & beeldende & audiovisuele kunst

ruth.aerts@beeldacademielier.be
•

David Ausloos: schilderkunst - david.ausloos@beeldacademielier.be

•

Barry Camps: schilderkunst, jongerenatelier & beeldende & audiovisuele

kunst - barry.camps@beeldacademielier.be
•

Romane Claus: animatiefilm jongeren romane.claus@beeldacademielier.be
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Elke Ceulemans: jeugdatelier & beeldende & audiovisuele kunst -

elke.ceulemans@beeldacademielier.be


Kristin De Glas: kunst en cultuur & kunstgeschiedenis -

kristin.deglas@beeldacademielier.be


Peter De Koninck: initiatie tekenkunst & ontwerpschetsen -

peter.dekoninck@beeldacademielier.be


Astrid Deneckere: jeugd- & jongerenatelier -

astrid.deneckere@beeldacademielier.be
•

Els Dens: jeugdatelier - els.dens@beeldacademielier.be

•

Pazzi De Peuter: jeugd- & jongerenatelier, beeldende & audiovisuele

kunst - pazzi.depeuter@beeldacademielier.be


Veerle De Vuyst: beeldhouw-/ruimtelijke kunst, tekenkunst & levend

model -veerle.devuyst@beeldacademielier.be


Lies Everaerts: beeldende & audiovisuele kunst & tekenkunst -

lies.everaerts@beeldacademielier.be
•

Elleke Frijters: beeldhouw-/ruimtelijke kunst elleke.frijters@beeldacademielier.be

•

Laetitia Geerts: jeugdatelier - laetitia.geerts@beeldacademielier.be

•
•

Gommaar Gilliams: projectatelier & schilderkunst gommaar.gilliams@beeldacademielier.be
Marie-Paul Goormans: keramiek mariepaul.goormans@beeldacademielier.be

•

Liesbet Grupping: fotokunst - liesbet.grupping@beeldacademielier.be

•

Anne Kennes: jeugdatelier & pedagogische coördinatie anne.kennes@beeldacademielier.be
Deborah Kools: jeugd-, jongerenatelier; beeldende & audiovisuele kunst -



deborah.kools@beeldacademielier.be
•

Marian Lesage: jeugdatelier - marian.lesage@beeldacademielier.be

•

Ilse Liekens: fotokunst - ilse.liekens@beeldacademielier.be

•

Sabine Oosterlynck: tentoonstellingsontwerp -

sabine.oosterlynck@beeldacademielier.be
•

Jolien Siaens: jeugdatelier - jolien.siaens@beeldacademielier.be

•

Sonia ’s Jongers: kant- & textiele kunst - sonia.sjongers@beeldacademielier.be

•

Anne Smit: jeugd- & jongerenatelier - anne.smit@beeldacademielier.be
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•

Sam Sterckx: kunst & cultuur - sam.sterckx@beeldacademielier.be

•

Greet Van Autgaerden: schilderkunst - greet.vanautgaerden@beeldacademielier.be

•

Barbara Vandecauter: keramiek - barbara.vandecauter@beeldacademielier.be

•

Katinka Vandersande: jeugdatelier - katinka.vandersande@beeldacademielier.be

•

Stef Van Doninck: jeugdatelier, tekenkunst, papierkunst & beeldende &

audiovisuele kunst •

stef.vandoninck@beeldacademielier.be

•

Bart Verbaenen: grafiekkunst & digitaal beeldatelier -

bart.verbaenen@beeldacademielier.be


Marc Vervoort: jongerenatelier, digitaal beeldatelier jongeren, beeldende

& audiovisuele kunst, tekenkunst - marc.vervoort@beeldacademielier.be
•

Jeanine Vrins: productontwerp keramiek jeanine.vrins@beeldacademielier.be

Secretariaat:
•
Gretel Van den Broek – gretel.vandenbroek@beeldacademielier.be
•
Gaëlle Van de Velde – gaelle.vandevelde@beeldacademielier.be
•
Min Van Houtven – min.vanhoutven@beeldacademielier.be
•
Cato Duys - cato.duys@beeldacademielier.be

Wie

email

verantwoordelijk voor

aanwezig op

Gaëlle Van De
Velde

gaelle.vandevelde@ •

beeldacademielier.be

•
•
•
•
•

permanentie
financiën
bestellingen
DKO3
nascholingen
BVH

ma vm - nm
di vm - nm - av
woe vm - nm
do vm - nm
vrij vm

Gretel Van den
Broek

gretel.vandenbroek
@beeldacademielier.






permanentie
leerlingen
contact muzeliere
DKO3

woe nm - av
do vm - nm

Ilona Van Acker

ilona.vanacker@beelda

•

Cato Duys

cato.duys@beeldaca
demielier.be

•
•
•
•

be

cademielier.be

materiaalverantwoordelijke

permanentie
communicatie
website/sociale media
projecten

vrijdag

ma vm-nm
di nm
do nm-av
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Min Van Houtven

min.vanhoutven@sa 
klier.be




ma vm
di vm

permanentie
personeel
vervoersonkosten
fietsvergoedingen

Openingsuren secretariaat
Openings
uren**

ma

di

woe

do

vrij

za*

8u30 - 12u00

x

x

x

x

x

x

13u00 - 17u00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18u30 - 21u00

zo

* op zaterdag open tot 14u00

Logistiek team :
Technische ondersteuning:
Koos Van de Vreugde:
Jan Henderikx
Poets:
Charlotte Jacobs
Ann Dillen
Nathalie Van den Broeck

3.

Opleidingen: structuur

De opleidingen/ateliers zijn ingedeeld in disciplines (zoals schilderkunst, beeldatelier)
en in graden. De leeftijd van de leerling en de duur van de opleiding bepaalt de
graad. Daarnaast zijn er kortlopende, 3-jarige opleidingen.
1ste graad:
▪

1.1: 6 jaar

▪

1.2: 7 jaar

2de graad:
▪

2.1: 8 jaar

▪

2.2: 9 jaar
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▪

2.3: 10 jaar

▪

2.4: 11 jaar

3de graad jongeren: 3.1 – 3.6 voor 12 – 17 jarigen
•
Beeldatelier
•
Animatiefilm
•
Digitaal beeldatelier
•
AMI (Art Music Investigation)
Kortlopende: 3 jarige opleidingen: vanaf 18 jaar
•
Initiatie Tekenen
•
Kunstgeschiedenis

4de graad: 4.1 – 4.5, vanaf 18 jaar:
5 jarige opleiding: 8 uur per week;
In de leerjaren 4.1 en 4.2 is kunstgeschiedenis een verplicht vak.
In de leerjaren 4.3 en 4.4 is ontwerpschetsen een verplicht vak.
•
Tekenkunst
•
Schilderkunst
•
Grafiekkunst
•
Beeldhouw- en Ruimtelijke Kunst
•
Keramiek
•
Fotokunst
•
Crossover atelier *:
De leerling heeft min. 1 specialisatie afgewerkt binnen een bepaald atelier.
De leerling heeft voldoende beeldende maturiteit om te verbreden.
Eind december-begin januari stellen de crossovers hun werk voor aan hun crossoverleerkrachten. Op het einde van het schooljaar exposeren de crossovers hun werk.

4de graad: 4.1 – 4.10, vanaf 18 jaar:
10 jarige opleiding: 4 uur per week
In de leerjaren 4.1 en 4.2 is kunstgeschiedenis een verplicht vak.
In de leerjaren 4.3 en 4.4 is ontwerpschetsen een verplicht vak.
•
•
•
•
•
•
•
•

Beeldende en Audiovisuele Kunst
Beeldhouw- en Ruimtelijke Kunst
Digitale Beeldende kunst
Schilderkunst
Productontwerp Keramiek
Keramiek
Kunstambacht papier
Kant
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•
•
•
•

Levend model
Projectatelier
Projectatelier-Tentoonstellingsbeheer
Textiele Kunst

Specialisatie graad: 2 jarige opleiding:
Om aan een specialisatiegraad te beginnen heb je voldoende artistieke en
technische kennis opgedaan in de 4de graad. Je hebt het engagement om mee te
werken aan een aangenaam en vlotte werksfeer binnen het atelier.

4.

Opleidingen: organisatie & afspraken

Uurroosters:
De academie tracht om vanaf 1 september de uurroosters van de opleidingen vast te
leggen. Tot en met oktober zijn hier nog verschuivingen mogelijk, afhankelijk van het
verloop van de inschrijvingen
Aanwezigheid:
Aanwezigheid in de les is belangrijk. Kom op tijd en verwittig de leerkracht bij
afwezigheid.
Bij langdurige afwezigheid verwittig je ook het secretariaat.
Onderaan in dit document vind je een lijst met mailadressen van de leerkrachten.
Elke leerling die zich buiten de officiële uren aanmeldt moet zich eerst inschrijven in
een aparte map bij het secretariaat.
Open atelier:
Leerkrachten bepalen zelf per afdeling of ze hun ateliers openstellen voor leerlingen
om naast de lessen ook gebruik te maken van de ruimte. Dit kan enkel om verder te
werken aan academie-gerelateerd werk.
Deze regeling kan doorgaan vanaf oktober of van zodra de juiste afspraken werden
gemaakt met de mensen van het secretariaat:
●
●

Leef de interne atelierregels na.
Elke leerling die zich buiten de officiële uren aanmeldt moet zich eerst
inschrijven op een aparte map bij het secretariaat, ook als het atelier reeds geopend
is omdat een andere leerling al aan het werk is.
●
Elke leerlingen gaat zich bij vertrek ook terug uitschrijven op het secretariaat.
Studentenkaart & parking
Via het secretariaat kan je een studentenkaart verkrijgen.
Als je gebruik maakt van de parking, plaats je de studentenkaart voor de
voorruit. Is de parking volzet dan moet je ergens anders parkeerplaats zoeken.
dubbel parkeren is geen optie!
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Gratis parkeeralternatieven: parking aan CC DE Mol & parking aan het Zaat.
Academie-bibliotheek
Als leerling kan je gratis (kunst)boeken ontlenen in de bibliotheek op het secretariaat.
Je moet wel eerst intekenen via secretariaatspersoneel.
Maximaal kan je 3 boeken ontlenen en de maximale uitleentermijn bedraagt 3
weken. Bij het niet tijdig inleveren of beschadiging van een boek, betaal je 50€.
Printen en kopiëren:
‘Bezint eer ge print’.
Er worden geen volledige boeken gekopieerd.
Prijs per kopie:



zwart-wit kopie: A4: 10 cent ; A3: 20 cent
kleur kopie: A4: 1 euro , A3: 2 euro.

Afspraken:
Elke klas heeft enkele vaste materialen: deze horen bij de klas en worden niet
meegenomen of verhuisd.
Uiteraard respecteer je het materiaal en de werken van andere leerlingen.
Als je in een atelier werkt buiten de lesuren, zorg je bij het verlaten van het lokaal
voor:
 lichten uit!
 ramen toe!
 deuren gesloten!

Op het einde van het schooljaar zijn de lokalen opgeruimd, ten laatste op 7 juni.
Roken in de academie is verboden.
Vuilnis hoort in de vuilzak of container op de parking.

5.

Vrienden van de Academie
Deze vzw ondersteunt de academie via het organiseren van
tentoonstellingen, workshops, uitstappen naar musea, financiële
bijdrage voor studenten met beperkte middelen,…
Als je lid bent, geniet je korting bij deelname aan reizen en
workshops.
Het lidmaatschap bedraagt 12.50 € per jaar & per persoon.
Contactpersoon: dirk.demol@telenet.be
9

