
De 3de graad
Meer info

www.academiewijnegem.be



Ik zit dit schooljaar in de 2de graad

- 2.4 beeldatelier 

- 2.4 woordatelier

- 2.4 muziek jongeren

- 2.3 muziek volwassenen

Ik schrijf me in voor

- 3.1 beeldatelier Wijnegem

- 3.1 woordlab (2u per week)

- één van deze opties

- één van deze opties

  In welk domein zit je?



3e graad
muziek
jongeren
Welke van deze opties 
verkies je? 
(bespreek dit ook met je
leerkracht instrument)

klassiek

jazz-pop-rock

oude muziek

muziek schrijven

opera/muziektheater



optie klassiek jongeren 3.1

Je volgt drie vakken in deze optie

1. instrument/zang klassiek

2. groepsmusiceren / koor / begeleidingspraktijk / ALC*

3. muziekpraktijk jongeren

 a. woensdag     
 b. woensdag     
 c. zaterdag    
 d. dinsdag     
 e. maandag   

*Alternatieve leercontext

13u
16u
11u
18u
18u

Zoersel
Schilde
Wijnegem
Zoersel
Wijnegem

(klassiek)
(klassiek)
(klassiek)
(jazz-pop-rock)
(jazz-pop-rock)

Ga terug naar overzicht jongeren



optie jazz-pop-rock jongeren 3.1

Je volgt drie vakken in deze optie

1. instrument/zang jazz-pop-rock

2. ensemble

3. muziekpraktijk 

   a. dinsdag   (jazz-pop-rock)
           b. maandag    (jazz-pop-rock)
   c. woensdag    (klassiek)
   d. woensdag    (klassiek)
   e. zaterdag     (klassiek)

18u
18u
13u
16u
11u

Zoersel
Wijnegem
Zoersel
Schilde
Wijnegem

Ga terug naar overzicht jongeren



optie oude muziek 3.1

Je volgt drie vakken in deze optie

1. instrument/zang oude muziek

2. groepsmusiceren / koor  
    begeleidingspraktijk oude muziek / ALC

3. muziekpraktijk (of muziektheorie)

 a. woensdag     
 b. woensdag     
 c. zaterdag    
 d. dinsdag     
 e. woensdag
 f. muziektheorie af te spreken met leerkracht en directie   

13u
16u
11u
12u30
20u15

Zoersel
Schilde
Wijnegem
Schilde
Schilde

(klassiek jongeren)
(klassiek jongeren)
(klassiek jongeren)
(klassiek volwassenen)
(klassiek volwassenen)

Ga terug naar overzicht jongeren
Ga terug naar overzicht volwassenen



optie muziek schrijven 3.1

Je volgt drie vakken in deze optie

1. muziektheorie

2. muziekpraktijk of improvisatie

 a. voor jongeren zie mogelijkheden bij  
     klassiek of jazz-pop-rock jongeren
 b. voor volwassenen zie mogelijkheden bij  
     klassiek of jazz-pop-rock volwassenen

3. instrument/zang

Ga terug naar overzicht jongeren
Ga terug naar overzicht volwassenen



optie opera/muziektheater 3.1

Je volgt drie vakken in deze optie

1. zang opera/muziektheater

2. atelier opera/muziektheater

3. muziekpraktijk

 a. voor jongeren zie mogelijkheden bij  
     klassiek of jazz-pop-rock jongeren
 b. voor volwassenen zie mogelijkheden bij  
     klassiek of jazz-pop-rock volwassenen
 c. 2e uur groepsmusiceren of atelier 
    (bij herinstroom in 3de graad)

Ga terug naar overzicht jongeren
Ga terug naar overzicht volwassenen



3e graad
muziek
volwassenen
Welke van deze opties 
verkies je? 
(bespreek dit ook met je
leerkracht instrument)

klassiek

jazz-pop-rock

oude muziek

muziek schrijven

opera/muziektheater



optie klassiek volwassenen 3.1

Je volgt drie vakken in deze optie

1. instrument/zang klassiek

2. groepsmusiceren / koor / begeleidingspraktijk / ALC

3. muziekpraktijk volwassenen

 a. dinsdag     
 b. woensdag     
 c. dinsdag    
 d. maandag     
 e. bij herinstroom: 2e uur koor of groepsmusiceren   

12u30
20u15
18u
18u

Schilde
Schilde
Zoersel
Wijnegem

(klassiek)
(klassiek)
(jazz-pop-rock)
(jazz-pop-rock)

Ga terug naar overzicht volwassenen



optie jazz-pop-rock volwassenen 3.1

Je volgt drie vakken in deze optie

1. instrument/zang jazz-pop-rock

2. ensemble

3. muziekpraktijk 

    a. dinsdag   (jazz-pop-rock)
            b. maandag    (jazz-pop-rock)
    c. dinsdag    (klassiek)
    d. woensdag    (klassiek)
        

18u
18u
12u30
20u15

Zoersel
Wijnegem
Schilde
Schilde

Ga terug naar overzicht volwassenen



alternatieve leercontext

Speel je bij een harmonie, koor, brassband, vereniging of 
in een andere vorm waarin je naast de academie ook met 
kunst bezig bent?  
Misschien komt dat wel in aanmerking om een vak of een 
deel van een vak te vervangen binnen de academie.

We werken al met verschillende harmonieën en koren  
samen, dus je kan daar ook bij je voorzitter of dirigent  
terecht voor meer info.
  

Ga terug naar overzicht volwassenen

Meer weten? info@academiewijnegem.be

Ga terug naar overzicht jongeren


