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Vanaf 3 juni kan je online herinschrijven voor volgend schooljaar.
Om een plaats te garanderen schrijf je best in voor 15 juli.
Er is voor elke opleiding een maximum capaciteit voorzien.
Na 15 juli geldt de datum van inschrijven en vervalt de voorrangsregeling via het herinschrijven.
De kans bestaat dan dat de opleiding of een bepaald instrument volzet is.
Nieuwe inschrijvingen kunnen vanaf 15 juni.
De inschrijving gebeurt voor de eerste keer online, dus verwachten we nog wel enkele kinderziekten.
Werkwijze:
 u gaat naar mijnacademie.be (/mijn-academie)
 Vul ‘Heist-op-den-Berg’ in en ga naar GAMWD Heist-op-den-Berg.
 Volg de stappen op het scherm. Eerst moet u een account aanmaken (per gezin-leefeenheid).
Bij problemen of vragen stuur een mail naar bart@muwodaheist.be (mailto:bart@muwodaheist.be).
Als u speciale inschrijvingen hebt kan hij het als voorstel klaarzetten zodat u nadien online kan inschrijven en betalen.
Als u vermindering geniet waarvoor een attest nodig is, betaalt u het volledige bedrag en storten wij het verschil terug als het
juiste attest in ons bezit is. Als u eerst het attest stuurt per mail, kan de vermindering klaargezet worden voordat u inschrijft.
U kan ook een opmerking meesturen met de inschrijving zodat er eventueel iets kan aangepast worden (bv. een
vestigingsplaats die verkeerd staat)
Er is nog mogelijkheid om op het secretariaat te komen inschrijven, maar dat zal beperkt zijn en op afspraak. Later meer
daarover.
2020-2021:
Toelatingsvoorwaarden (leeftijd)

Om je in te schrijven voor Muziek, Woordkunst/Drama of Dans moet je op 31 december van het lopende schooljaar de leeftijd
van zes jaar bereikt hebben. Voor volwassenen zijn er afzonderlijke cursussen. Info op het secretariaat.
Tarieven 2020-2021*
Jongeren
Muziek:

79 euro (69 euro + 10 euro SEMU)

verminderd tarief:

51 euro (45 euro + 6 euro SEMU)

Woordkunst/Drama of Dans:

69 euro

verminderd tarief:

45 euro

Volwassenen van 18 tot en met 24 jaar
Muziek:

141 euro (132 euro + 6 euro SEMU)

Woordkunst/Drama of Dans:

135 euro

Volwassenen vanaf 25 jaar
Muziek:

329 euro ( 319 euro + 10 euro SEMU)

verminderd tarief:

141 euro (135 euro + 6 euro SEMU)

Woordkunst/Drama of Dans:

319 euro

verminderd tarief:

135 euro

* Alle tarieven zijn inclusief 1 euro gemeentelijke retributie.
Voorwaarden verminderd tarief
 voor het tweede lid van hetzelfde gezin (onder de 18 jaar)
 bij inschrijving voor tweede of derde domein (Muziek, Woordkunst/Drama, Dans of Beeldende kunst)
 voor uitkeringsgerechtigde werklozen (werkloos op het moment van inschrijven) met attest van VDAB
voor kunstonderwijs of de personen die zij ten laste hebben
 voor mindervaliden of de personen die zij ten laste hebben
 OCMW.
 kinderen die ten laste zijn van mensen die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, mits voorlegging van attest
"samenstelling gezin" (gemeentehuis)
Leerlingen met een vrijetijdspas kunnen met hun inschrijvingsformulier het te veel betaalde geld terugkrijgen in het
gemeentehuis, Kerkplein 17, Heist-op-den-Berg .
Inschrijvingsuren (hoofdschool)
Er zullen enkele dagen georganiseerd worden waarop u op afspraak in de academie kan komen inschrijven. Deze data
worden u zo snel mogelijk meegedeeld.
Bij inschrijving in de academie, gelieve je eID (elektronische identiteitskaart) mee te brengen. Als je er geen hebt, breng je je
SIS-kaart mee. Bij het inschrijven bij voorkeur met bancontact betalen.

Academie Muziek-Woord-Dans (/team/academie-muziek-woord-dans)

Oude Godstraat 8, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 67 94
info@muwodaheist.be (mailto:info@muwodaheist.be)
http://directie@muwodaheist.be (http://directie@muwodaheist.be)

Openingsuren
Vandaag open van 14.30 tot 20.30 uur (Het secretariaat is telefonisch bereikbaar of op afspraak.)
Morgen open van 12 tot 18.30 uur (Het secretariaat is telefonisch bereikbaar of op afspraak.)

Alle informatie (/team/academie-muziek-woord-dans)
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Toegankelijkheidsverklaring (/toegankelijkheidsverklaring)
●

Openbare onderzoeken (/openbare-onderzoeken)

●

●

Privacy (/privacy)

Cookievoorkeuren

●

Disclaimer (/disclaimer)

●

Cookies (/cookies)



