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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1  

§1 Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur zijnde het gemeentebestuur van 
Essen en de leerlingen/ouders van Muzarto, academie voor muziek, woordkunst-drama en dans, met als 
administratieve zetel Kerkstraat 3 – 2910 Essen.  

 
§2 Het is van toepassing op alle leerlingen van de academie en ouders van minderjarige leerlingen. 
 
§3 Het is eveneens van toepassing op de personen die leeractiviteiten op maat volgen, met uitzondering 

van de bepalingen opgenomen in de hoofdstukken 4 (inschrijvingsgeld en bijdrageregeling) en  8 
(leerlingenevaluatie). 
 

§4 De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing. 

 
Artikel 2  

§1 Dit academiereglement wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving schriftelijk of via elektronische 
drager (website www.muzarto.be) ter beschikking gesteld aan de leerlingen of de ouders. Zij worden 
schriftelijk of via elektronische drager op de hoogte gehouden van de wijzigingen. De academie stelt een 
papieren versie ter beschikking voor de leerlingen of ouders die dit wensen. 

 
§2 De betrokken personen verklaren zich via het inschrijvingsformulier schriftelijk of elektronisch akkoord 
met het academiereglement en het artistiek pedagogisch project van de academie. Dit is een 

inschrijvingsvoorwaarde.  
 
§3 Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project verklaren de betrokken 
personen zich opnieuw schriftelijk of elektronisch akkoord met de wijzigingen. Indien zij zich niet met de 

wijzigingen akkoord verklaren, kan de leerling niet worden ingeschreven het daaropvolgende schooljaar.  
 
Artikel 3 Begrippen 

Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder: 

1° Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs of een 
gecertificeerde elektronische aangetekende zending. 

2° Academie: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat onder 

leiding staat van een directeur.  
3° Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het schoolbestuur 

voor de academie en haar werking heeft bepaald. 
4° Betrokken personen: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 

minderjarige leerling onder hun bewaring hebben of de meerderjarige leerling zelf.  
5° Directeur: De directeur van de academie of zijn afgevaardigde. 
6° Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire 

toelatingsvoorwaarden. 
7° Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling 

onder hun bewaring hebben 
8° Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de academie, namelijk het 

gemeentebestuur van Essen, Heuvelplein 23. 
9° Werkdag: elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als dagen die tijdens de 

herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie vallen.  
  


