
De 3de graad
Meer info

www.academiewijnegem.be

http://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

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   

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. woensdag     
 e. vrijdag
   

13u
16u
11u
20u15
12u30

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

1x om 2 weken!



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

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. vrijdag     
 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

1x om 2 weken!



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. woensdag    (klassiek)
    d. vrijdag    (klassiek)
        

18u
18u
20u15
12u30

Zoersel
Wijnegem
Schilde
Schilde

Ga terug naar overzicht volwassenen
1x om 2 weken!



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

mailto:info%40academiewijnegem.be?subject=


begeleidingspraktijk (BP)

In begeleidingspraktijk ga je heel praktisch op je  
eigen instrument werken. je laat je partituur meer en meer 
los, je leert anderen begeleiden en je gaat vooral ook 
creatief aan de slag met je instrument.  
Je eigen melodieën maken, akkoordenschema’s zoeken of 
je eigen composities, BP biedt veel mogelijkheden.  
Bespreek je keuze voor begeleidingspraktijk ook met je 
leerkracht instrument. 

Begeleidingspraktijk is mogelijk voor accordeon, gitaar, 
harp, klavecimbel en piano.

Ga terug naar overzicht volwassenen

Meer weten? info@academiewijnegem.be

Ga terug naar overzicht jongeren

mailto:info%40academiewijnegem.be?subject=


groepsmusiceren

Tijdens het groepsmusiceren ga je samenspelen met  
anderen, in kleine bezetting of in grote groepen.  
Dat kan enkel met je eigen instrument samen of met  
verschillenden. Je leert hier vooral hoe fijn het is om  
samen te spelen met andere muzikanten.  
Bespreek dit ook zeker met je instrumentleerkracht.
  

Ga terug naar overzicht volwassenen
Ga terug naar overzicht jongeren

ensemble

Het ensemble is de jazzpoprock-variant van het 
groepsmusiceren. Je vormt met andere  
muzikanten je eigen pop- of rockband of je gaat swingen 
in een jazzcombo. Je speelt samen covers of wie weet 
start je stilaan wel met je eigen nummers.  

koor

In het jongerenkoor ga je samen 
zingen met je leeftijdsgenoten, elke 
woensdag van 17u-18u in Schilde. 
Het volwassenenkoor zingt samen op 
dinsdag tussen 19u15 en 21u15.  



beeldatelier 3de graad

Jongeren vanaf 12 tot 17 (1ste tot 6de middelbaar) zijn 
welkom in het beeldatelier, instappen kan op elke leeftijd. 
Hier kiezen de jongeren voor een brede artistieke ver-
dieping in de beeldende kunsten. Hun creativiteit wordt 
verder gestimuleerd en ontwikkeld vanuit hun leefwereld 
en met aandacht voor verschillende aspecten van de beel-
dende kunst, beeldentaal en kunstenaars.
 
Naarmate de progressie van de leerling het toelaat, is er 
steeds meer ruimte voor creatieve inbreng en individuele 
invulling naar bv keuze van technieken of thema’s. 



woordlab 3de graad

Via improvisatie- en spelopdrachten werk je aan de basis 
van het toneelspelen. Je gaat ook teksten ontleden, 
improviseren, verhalen vertellen, gedichten voordragen, ...

In Woordlab leer je wat je kan doen met je stem, je toon, 
je ritme. Je leert je ontspannen en toch 
expressief spreken.
  


