Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld en bijdrageregeling
Artikel 15 Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld
1° De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste documenten
om in aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld zoals bepaald in
de onderwijsregelgeving worden jaarlijks voor de start van de inschrijvingen bekendgemaakt
via een begeleidend schrijven bij het inschrijvingsformulier en via de website.
2° Een leerling die uiterlijk op 30 september niet schriftelijk of elektronisch aan het sec retariaat
van de academie heeft laten weten de lessen niet meer te zullen volgen wordt beschouwd als
ingeschreven en is het inschrijvingsgeld verschuldigd.
3° Het inschrijvingsgeld moet uiterlijk op 31 oktober van het lopende schooljaar betaald zijn.
Indien het inschrijvingsgeld niet tijdig betaald wordt, zal de academie een
betalingsherinnering bezorgen. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten
aangerekend. Voor een aangetekende herinnering wordt het inschrijvingsgeld met 12,50
euro administratiekosten verhoogd. Blijft het inschrijvingsgeld dan nog steeds onbetaald,
eigent het schoolbestuur zich het recht toe een derde partij (bv. incassobureau) in te
schakelen om het verschuldigde bedrag in te vorderen.
4° Het inschrijvingsgeld wordt bij voorkeur via elektronische weg betaald. Indien dit niet
mogelijk is, ontvangt de leerling een overschrijving.
5° Het inschrijvingsgeld kan enkel na schriftelijke of elektronische mededeling aan het
secretariaat van de academie van stopzetting van de lessen uiterlijk op 30 september
terugbetaald worden.
6° De bewijsdocumenten die recht geven op het verminderd inschrijvingsgeld moeten worden
ingediend uiterlijk op 31 oktober. Ze kunnen in schriftelijke of elektronische vorm voorgelegd
worden. Een leerling met een UiTPAS met kansentarief op naam hoeft geen extra
bewijsdocumenten voor te leggen.
7° Met eventuele vragen of problemen met betrekking tot het betalen van het inschrijvingsgeld
kan je terecht bij de directie.
Artikel 16 Retributie voor organiseren van DKO
Het schoolbestuur legt een retributie op voor het organiseren van deeltijds kunstonderwijs in haar
academie.
Artikel 17 Andere retributies (bijdrageregeling)
§1 Het schoolbestuur biedt tegen betaling de volgende diensten en materialen aan in het kader van de
opleiding of om de opleiding te verlevendigen:
bruikleen van muziekinstrumenten (zie bijlage 2);
auteursrechten;
kopies;
deelname aan pedagogisch-didactische uitstappen;
deelname aan projecten;
deelname aan feestactiviteiten.
§2 Jaarlijks wordt voor de start van de inschrijvingen een lijst met de uitgaven die tijdens het betrokken
schooljaar worden gevraagd of kunnen worden gevraagd, bekendgemaakt via de website. Voor uitgaven
waarvan de kostprijs nog niet duidelijk kan worden vastgelegd, wordt een benaderende of richtprijs
opgegeven (zie bijlage 1)
§3 De aanrekening voor auteurs- of reprografierechten wordt verrekend in de retributie van artikel 16;
§4 Het huishoudelijk reglement voor bruikleen van instrumenten vind je in bijlage 2; de waarborg en huur
voor muziekinstrumenten wordt verrekend via factuur, die met een overschrijving te betalen is binnen de
30 dagen.
§4 Het schoolbestuur int de bijdragen voor extra-murosactiviteiten via een factuur voor de leerlingen van
de 3 e graad muziek en 3de en 4 de graad woordkunst-drama. De factuur is via overschrijving te betalen
binnen de 30 dagen.
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§5 Extra-murosactiviteiten, die pas in de loop van het schooljaar worden vastgelegd, worden door de
leerlingen cash betaald.
Artikel 18 Betrokken personen die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de bijdragen te betalen,
kunnen zich wenden tot de dienst financiën van het gemeentebestuur van Essen. Het schoolbestuur kan,
na advies van de directeur en in samenspraak met de betrokken personen een spreiding van betaling
toestaan.
Artikel 19 Eventuele vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om leeractiviteiten te mogen volgen in een
alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding geven tot een afwijkende regeling van de bepalingen van dit
hoofdstuk.
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