eerste graad
eerste en tweede leerjaar (1.1-1.2)

muziek

(maximum) 2 jaar
1u/week
muziekintitiatie
half uur instrument/week:
optioneel

muziek
Tijdens de les muziekinitiatie worden de
kinderen ondergedompeld in een echt kunstenbad. In een muzikale speeltuin gaan ze
op ontdekkingstocht in de wondere wereld
van klank, ritme en expressie.

Denderbelle

Minnestraal
of
dinsdag 16u-17u 1.1/2c

Wieze

Academie
0,5u/week
initiatie instrument
af te spreken met de instrumentleraar

4 jaar - 3u per week

tweede graad (lagere graad)

1ste en 2de jaar:
1u/week: instrument/zang
1u/week: mcv (muzikale & culturele vorming)
1u/week: groepsmusiceren
kinderorkest (optioneel)

kinderen: vanaf derde leerjaar
(2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4)

muziek
eerste jaar 2.1
1u/week: instrument of zang
af te spreken met de instrumentleraar
&
2u/week: mcv + groepsmusiceren
Lebbeke
dinsdag 16u-17u: mcv 2.1a
donderdag 16u-17u: groepsmus. 2.1a
of
woensdag 13u-14u: mcv 2.1b
vrijdag 16u-17u: groepsmus. 2.1b
of
woensdag 14u-15u: mcv 2.1c
vrijdag 17u - 18u: groepsmus. 2.1c
of
Denderbelle
maandag 15u45-16u45: mcv 2.1d
maandag 16u45-17u45: groepsmus. 2.1d

tweede jaar 2.2

3de en 4de jaar:
1u/week: instrument/zang
1u/week: mcv (muzikale & culturele vorming)
1u/week: groepsmusiceren en/of kinderorkest

derde jaar 2.3

vierde jaar 2.4

1u/week: instrument of zang
af te spreken met de instrumentleraar
&

1u/week: instrument of zang
af te spreken met de instrumentleraar

1u/week: instrument of zang
af te spreken met de instrumentleraar

&

&

2u/week: mcv + groepsmusiceren
Lebbeke
dinsdag 17u-18u: mcv 2.2a
donderdag 17u-18u: groepsmus. 2.2a
of
woensdag 14u-15u: mcv 2.2b
vrijdag 17u-18u: groepsmus. 2.2b
of
Denderbelle
maandag 16u45 - 17u45: groepsmus.
2.2d
maandag 17u45 - 18u45: mcv 2.2d

2u/week: mcv + groepsmusiceren
Lebbeke
dinsdag 18u-19u: mcv 2.3a
donderdag 18u-19u: groepsmus. 2.3a
of
woensdag 15u-16u: mcv 2.3b
woensdag 16u-17u: groepsmus.2.3b
Andere combinaties zijn mogelijk.

2u/week: mcv + groepsmusiceren
Lebbeke
dinsdag 19u-20u: mcv 2.4a
donderdag 18u-19u: groepsmus. 2.4a
of
woensdag 16u-17u: groepsmus. 2.4b
woensdag 17u-18u: mcv 2.4b
Andere combinaties zijn mogelijk.

optioneel
zaterdag 9u-10u: kinderorkest i.p.v.
groepsmusiceren
(in overleg met de betrokken leraars)

optioneel
zaterdag 9u-10u: kinderorkest i.p.v.
groepsmusiceren
(in overleg met de betrokken leraars)

optioneel
zaterdag 9u-10u: kinderorkest
(in overleg met de betrokken leraars)

tweede graad (lagere graad)
jongeren: vanaf 12 jaar
volwassenen (2.1 - 2.2 - 2.3)

muziek
jongeren
1u/week: instrument of zang
af te spreken met de instrumentleraar
&
2u/week: mcv + groepsmusiceren
vrijdag 16u30-18u30 1ste jaar
vrijdag 18u30-20u30 2de en 3de jaar

volwassenen
1u/week: instrument of zang
af te spreken met de instrumentleraar
&
2u/week: mcv + groepsmusiceren
		
1ste jaar
2de jaar
		
3de jaar

3 jaar
3u per week
1u/week: instrument/zang
1u/week: mcv
muzikale & culturele vorming
1u/week: groepsmusiceren

derde graad (middelbare graad)

jongeren: vanaf 12 jaar (3.1- 3.2 - 3.3)

instrument - zang - muziek schrijven
klassiek - oude muziek - pop&jazz - folk

musical - muzieklab

groepsvakken
hoofdvak
instrument, zang, muziekschrijven
af te spreken met de vakleraar

muziektheorie pop&jazz
woensdag 19u-20u

muziektheorie klassiek
mcv 3de graad

dinsdag 17u - 18u/19u-20u

3 jaar
3u per week
2u/week:hoofdvak
instrument + ensemble of begeleidingspraktijk
zang + koor of musicalatelier,
muziek schrijven + muziektheorie
2u muzieklab
+
1u/week: mcv 3de graad
muzikale & culturele vorming
of
1u/week: mzuiektheorie

combo
dinsdag, woensdag, donderdag of
zaterdag
instap-orkest
zaterdagvoormiddag 10u - 11u

koor
dinsdagavond of
zaterdagvoormiddag

folkensemble
woensdagavond

woensdag 17u - 18u
woensdag 17u - 18u (fluitenklas)
woensdag 18u30 - 19u30
vrijdag 18u30 - 19u30

muzieklab 3de graad
woensdag 17u - 19u

musicalatelier
vrijdagavond

folkkoor
woensdagavond

derde graad (middelbare graad)

3 jaar
3u per week

volwassenen (3.1- 3.2 - 3.3)

2u/week: hoofdvakken
instrument + ensemble of begeleidingspraktijk
zang + koor of musicalatelier,
muziek schrijven + muziektheorie
2u muzieklab
+
1u/week: mcv 3de graad
muzikale & culturele vorming
of
1u/week: muziektheorie
of
1u extra ensemble, begeleidingspraktijk, muzieklab, koor of musicalatelier

instrument - zang - muziek schrijven
klassiek - oude muziek - pop&jazz - folk

musical - muzieklab

groepsvakken
hoofdvak
instrument, zang, muziekschrijven
af te spreken met de vakleraar

muziektheorie pop&jazz
woensdag 19u-20u

muziektheorie klassiek
mcv 3de graad

dinsdag 17u - 18u/19u-20u

combo
dinsdag, woensdag, donderdag of
zaterdag

instap-orkest
zaterdagvoormiddag 10u - 11u

koor
dinsdagavond of
zaterdagvoormiddag

folkensemble
woensdagavond

woensdag 17u-18u
woensdag 18u30-19u30
vrijdag 18u30-19u30

muzieklab 3de graad
woensdagavond

musicalatelier
vrijdagavond

folkkoor
woensdagavond

vierde graad

(hogere graad)

kortlopende studierichtingen & specialisatie
vanaf 15 jaar en volwassenen (4.1- 4.2 - 4.3)

instrument - zang - muziek schrijven
klassiek - oude muziek - pop&jazz - folk

musical - muzieklab

vierde graad
3 jaar
2u per week
2u/week: hoofdvakken
instrument + ensemble
instrument + begeleidingspraktijk
zang + koor
zang + musicalatelier
muziek schrijven + muziektheorie
muziek schrijven + ensemble
2u muzieklab
Het 2de vak kan vervangen worden
door opname- en studiotechnieken

koor
dinsdagavond of
zaterdagvoormiddag

folkkoor
woensdagavond

folkensemble
woensdagavond

combo
dinsdag, woensdag, donderdag of
zaterdag

academie-orkest
zaterdagvoormiddag 11u - 12u

musicalatelier
vrijdagavond

muzieklab 4de graad
woensdagavond

muziekgeschiedenis
dinsdag 19u30 tot 21u30

opname- en studiotechnieken
woensdagavond

kortlopende studierichting
muziekgeschiedenis
3 jaar/2u per week
optioneel
+ 1u instrument en/of ensemble
specialisatie
1u/week: hoofdvak
1u/week: 1 vak uit de 3de of 4de graad

uurrooster
groepsvakken

