
 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019 

Bij voorkeur ONLINE  

Vanaf 11 juni 16h 

of in de hoofdschool  

Lambermontlaan 184-186 -  1030 Schaarbeek  

 dinsdag 12 juni 16h – 18h ; woensdag 13 juni 12h – 17h ; zaterdag 16 juni 10h30 – 12h  

zaterdag 23 juni 9h – 12h; maandag 25 juni 16h – 18h ; dinsdag 26 juni 16h – 18h ;  

woensdag 27 juni 12h – 17h30 

 

TARIEVEN INSCHRIJVINGSGELD 

 
 JONGEREN (6—17 jaar): € 75of € 52 (als 2e lid van gezin of sociaal tarief) 

 

 JONGEREN (18 - 24 jaar): € 139 
 

 VOLWASSENEN (+ 24j): € 317 of € 139 (sociaal tarief) 
 

                                      HUUR INSTRUMENT: € 78 
 

Voor sommige vakken zijn de plaatsen beperkt. Herinschrijvingen tot 30 juni 2018 

nadien vervalt de voorrang. NIET BETAALD = NIET INGESCHREVEN. De toewijzing 

gebeurt volgens de datum van inschrijving en betaling. 



Stap 1: account aanmaken 

Surf naar volgende link: https://mijnacademie.be/maschaarbeek 

1. Maak een account aan via de link “Heb je nog geen account?”.  
Als u vorig jaar een account heeft aangemaakt, kan u deze stap overslaan en naar stap 4 
gaan en met de account van vorig jaar inloggen. 

2. Je ontvangt een mail om je account te bevestigen 

3. Meld je aan met de aangemaakte (en bevestigde) account. 

4. Je krijgt nu een overzicht van alle gezinsleden die reeds ingeschreven zijn in de academie. 
Achter elk gezinslid staat een icoontje in de vorm van een slotje. Door op je naam te klikken 
en je rijksregisternummer in te geven, verdwijnt dit slotje en is dat gezinslid klaar voor de 
online inschrijving. Kijk ook zeker alle contactgegevens per gezinslid na! 

5. Je kan ook nieuwe gezinsleden toevoegen door links te klikken op ‘nieuw gezinslid’ 

6. Indien je problemen ondervindt, kan je het secretariaat bellen tijdens de openingsuren. 

Stap 2: inschrijven 

Surf naar volgende link: https://mijnacademie.be/maschaarbeek 

1. Meld je aan met de account die je hebt aangemaakt in stap 1 

2. Bij een herinschrijving: klik op “Voorstel bekijken” /een nieuwe inschrijving: maak je keuze 

3. Kies het lesmoment voor de klassikale vakken en bevestig. 

4. Het te betalen bedrag wordt getoond. Andere gezinsleden of studierichtingen kunnen nu 
ingeschreven worden. Het te betalen bedrag zal steeds bijgewerkt worden. Klik vervolgens 
op “Nu betalen” om de betalingsdetails te zien. Gelieve deze stap af te ronden om uw online 
betaling in orde te brengen. Een inschrijving is pas geldig na betaling van het 
inschrijvingsgeld. 

Voor opmerkingen i.v.m. de inschrijving of een aanvraag voor een 2e instrument moet u een e-
mail sturen naar: secretariaat@muziekacademieschaarbeek.be  

Wat als ik recht heb op sociale korting? 

Mensen met korting kunnen op 2 manieren inschrijven en betalen: 

 Online inschrijven en het volledige bedrag betalen. Na afgifte van het correcte attest op het 
secretariaat, krijg je het verschil later teruggestort. 

 Inschrijven op het secretariaat met het correcte attest, dan wordt de korting meteen 
verrekend. 

 

Hulp nodig? 

Bij vragen of problemen i.v.m een online inschrijving kan je het secretariaat tijdens de 
openingsuren bereiken op 02/241 41 39 of secretariaat@muziekacademieschaarbeek.be 

Voor andere praktische info i.v.m de lessen in de filialen kan je de filiaalmedewerkers 
contacteren. Alle contactinfo kan je terugvinden op onze website. 

De online inschrijvingen worden afgesloten op 30 september om 24u. 
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