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De alternatieve leercontext biedt een kwaliteitsvolle leeromgeving aan:
1.
2.
3.

4.

De visie en de werking van de vereniging sluiten aan bij het Artistiek Pedagogisch Project (APP) en de visie op
evalueren van de academie.
De vereniging heeft een gegarandeerd beheersingsniveau, relevant voor de opleiding van de leerlingen.
De operationeel artistiek begeleider van de ALC (bv. dirigent, coach, regisseur, choreograaf,…) beschikt over de
nodige competenties en expertise om de leerlingen te begeleiden in het leerproces. De academie eigent zich
het recht toe om een CV of een portfolio op te vragen waaruit blijkt dat de begeleider van de ALC wel degelijk
over voldoende competenties/ervaring beschikt om de leerlingen te leiden naar het bereiken van de
einddoelen.
De vereniging past de geldende regelgeving inzake bescherming van de privacy toe.

De alternatieve leercontext voorziet structurele inhoudelijke begeleiding van de leerling die het realiseren van de
basiscompetenties, specifieke eindtermen of beroepskwalificaties mee garandeert:
1.
2.
3.

4.

5.

De vereniging engageert zich om leerlingen die in aanmerking komen toe te laten vanaf 1 september,
ongeacht de geplande artistieke activiteiten van de vereniging.
De vereniging engageert zich om de begeleiding van de leerlingen in overleg met het leerkrachtenteam,
directie en coördinatoren permanent te evalueren en waar nodig bij te sturen
De vereniging evalueert schriftelijk, samen met de coördinator van de academie, de leerlingen 2 keer per
schooljaar. In deze evaluatie wordt zowel het dagelijks werk als het toonmoment beoordeeld. Dit gebeurt via
de evaluatiefiches van de academie aan de hand van de door de academie bepaalde criteria voor het
betreffende vak. Het volledige evaluatiereglement vindt men terug in het academiereglement, dat aan de
vereniging wordt bezorgd.
De vereniging en Muzarto beschouwen mekaar als partners in het leerproces: om specifieke competenties te
verdiepen vraagt Muzarto aan de vereniging om leerlingen te stimuleren deel te nemen aan artistieke
projecten van de academie.
De taal van de leeractiviteiten in de vereniging is Nederlands.

De leeractiviteiten in de alternatieve leercontext vinden plaats in een gebouw dat voldoet aan de normen inzake
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne:
1.

2.
3.

34

De vereniging organiseert haar activiteiten in een daartoe aangepaste ruimte die kwaliteitsvol werken toelaat
(voldoet aan de reguliere wetgeving betreffende de controle van erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van de Vlaamse onderwijsinspectie).
De vereniging beschikt over voldoende didactisch materiaal en een aangepaste uitrusting.
De vereniging engageert zich om de geldende voorschriften inzake rookverbod in schoolgebouwen toe te
passen.

