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1 – VISIE
Het nieuwe decreet voor DKO van 2018 vraagt ook een nieuwe aanpak van ons
evaluatieconcept.
De overheid vraagt dat elke academie:




Een eigen visie op evaluatie uittekent
Twee keer per jaar terugkoppelt naar de leerling
De brede artistieke ontwikkeling van de leerling evalueert gekoppeld aan de te verwerven
competenties en rollen zoals de overheid bepaald heeft
 De evaluatie transparantie, validiteit en betrouwbaarheid nastreeft
 De kwaliteit van het evaluatieproces bewaakt
Dit betekent dat we breder gaan evalueren dan in het verleden en naast de productevaluatie ook
het proces uitgebreider gaan opvolgen.
Het breed competentiegericht evalueren omvat zowel permanente evaluatie als proces- en
productevaluatie die ontwikkelingsgericht is en zo het groeiproces van elke leerling ondersteunt.
In kunst is echter het eindproduct ook van groot belang zodat er een duidelijk evenwicht moet
gevonden worden in het totale evaluatieconcept.
De evaluatie wordt gekoppeld aan het artistieke en technisch niveau van de academie, specifieke
jaarplannen/ didactische cahiers per structuur en studiecompetentie en desbetreffende te
verwerven competenties.
Volgende vormen van evaluatie zijn belangrijk:
1) Permanente evaluatie door de leerkracht:
- de beginsituatie van de leerling vastleggen: eventueel via een intakegesprek (nieuwe
leerling), klassikaal: basiscompetenties toetsen
- via tussentijdse evaluatiemomenten: o.a. toonmomenten, toetsen, portfolio’s,
proeven,…
- feedup, feedback en feedforward* als onderdeel van de evaluatie zijn essentieel voor het
stimuleren van leerlingen
- proeven, mondelinge ontwikkelingsgerichte feedback tijdens elke les, na elk toonmoment
waarbij een positieve benadering van leerlingen primeert
- minimum twee schriftelijke evaluaties (via door de academie opgemaakte
evaluatiefiches) per schooljaar waarin voldoende feedback weergegeven wordt
- repertoire/ portfolio van de leerling bijhouden
- de evaluatie wordt gekoppeld aan het jaarplan en de te verwerven competenties
- aanwezigheid en motivatie zijn belangrijke punten in de evaluatie
2) Zelfevaluatie:
- Zelfevaluatie draagt bij tot een betere ontwikkeling en zelfsturing
- De leerling ontwikkelt een realistisch zelfbeeld en kent zijn sterke en zwakke punten
3) Peer-to-peer-evaluatie door de leerlingen onderling
- Is belangrijk in het leerproces van de leerling als kerncompetentie: onderzoeken
- Leerlingen geven feedback op elkaars werk
Lambermontlaan 184-186, 1030 Schaarbeek

 02/241 41 39

secretariaat@muziekacademieschaarbeek.be

4
- Leerlingen maximaal betrekken bij het leerproces
- Bewustwording waarover het gaat in het leerproces
4) Productevaluatie:
-

Bij podiumkunsten zoals muziek, woordkunst en dans blijft het product het uiteindelijke
te bereiken doel. We maken kunst voor een publiek.
- Evaluatie tijdens een toonmoment tussentijds en op het einde van het schooljaar met een
vakjury zijn hierbij belangrijk.
5) Eindevaluatie:
- De klassenraad beslist op basis van de permanente en de productevaluatie of de leerling
de nodige competenties en/of beroepskwalificaties verworven heeft. In dit reglement
leggen we duidelijk en transparant de criteria, de procedure en de modaliteiten vast.
EVALUATIE: Leerlingen met een individueel aangepast curriculum
Onze academie heeft veel leerlingen met beperkingen en/of leerstoornissen, vooral in onze
afdelingen in het Centrum Ganspoel maar ook in de andere vestigingsplaatsen. Een aangepaste
evaluatie van deze doelgroep is zeker noodzakelijk. Afhankelijk van de aard en het niveau van
hun beperkingen wordt een individueel curriculum opgemaakt waarin ook bepaald wordt hoe de
evaluatie zal verlopen.
Bij deze doelgroep wordt vooral gefocust op de ontwikkeling van de leerling in samenspraak met
hun ouders/ opvoeders of voogd.
*Feedup; wat is het doel, welk resultaat wordt verwacht?
Feedback: hoe staat de leerling ervoor, richt zich op het verbeteren van iets uit het verleden
Feedforward: wat is de volgende stap, gericht op het faciliteren van succes in de toekomst

2 – LEERPLANNEN
De nieuwe leerplannen beogen competentiegericht kunstonderwijs. Onze academie neemt als
basis de goedgekeurde leerplannen van het GO!. Zie website: https://pro.go.be/blog/Documents/LP-DKO-catalogus-2019-2020.pdf
Elke vakgroep stelt een raamleerplan op en op basis hiervan per leerjaar en vak de
jaarplannen/didactische cahiers.
Voor de leerlingen in een individueel aangepast curriculum maakt de betrokken leerkracht in
samenspraak met de ouders/ opvoeders of voogd een individueel plan op. Hierin wordt ook bepaald
hoe de evaluatie zal verlopen.

3 – ALGEMENE BEPALINGEN
-

Alle evaluaties gebeuren op basis van de doelen en te verwerven competenties zoals
vastgelegd in de leerplannen en didactische cahiers door de vakgroepen.
Een evaluatie wordt steeds ook verwoord zodat er duidelijk feedback gegeven wordt en
niet enkel een waardebepaling.
Bij de evaluaties wordt gekeken naar het leerproces én het resultaat. Bij podiumkunsten
is het resultaat: product doorslaggevend. Voor de leerlingen met een individueel
aangepast curriculum is het leerproces doorslaggevend.
Alle leerlingen worden tijdens het schooljaar minstens 2 keer per jaar schriftelijk
geëvalueerd voor alle vakken op basis van de doelen en te verwerven competenties uit
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-

het leerplan. Tijdens de toonmomenten en de proeven op het einde van het schooljaar
wordt het product geëvalueerd.
De procesevaluatie wordt weergegeven op de evaluatiefiches met een waarde
beoordeling en feedback: onvoldoende/ kan beter/ voldoende/ goed/zeer goed/ of NVT
(voor bepaalde graden of voor dit vak)
Evaluatie 1: voor de kerstvakantie
Evaluatie 2: voor de paasvakantie

Naast deze 2 evaluaties worden er ook minstens twee toonmomenten (= resultaatgerichte
evaluatie of productevaluatie) georganiseerd voor de vakken:
- Instrument/ stemvorming/zang
- Koor; vocaal ensemble, samenspel, orkest, combo, bigband
- Woordkunst: alle vakken behalve woordinitiatie, dramastudio en dramalab
- Dans: alle vakken behalve dansinitatie
Er kunnen vanuit andere vakken ook toonmomenten worden georganiseerd.

4 – SOORTEN EVALUATIE
4.1. Evaluatie van het dagelijks werk of permanente evaluatie
A: Wat?
De evaluatie van het dagelijks werk beoogt een permanente begeleiding van de hele
persoonlijkheidsontwikkeling.
Om na te gaan of de leerstof geregeld ingestudeerd en begrepen wordt, hebben
leerkrachten een aantal mogelijkheden zoals:
 Luisteren naar antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden (dus tijdens een
klasgesprek) en de antwoorden beoordelen


Korte overhoringen of toetsen houden bij het begin of op het einde van de les. Deze
overhoringen kunnen aangekondigd of niet aangekondigd zijn.



Herhalingstoetsen houden



Oefeningen en (huis)taken opleggen.



Optreden tijdens een toonmomenten



persoonlijk werk thuis;



verzorging van agenda, opbouw van schrift en orde;

B. Wanneer?
Alle leerlingen krijgen een permanente evaluatie op het einde van het 1ste en van het 2de
trimester.
Voor de eerste graad, de vrije leerlingen en voor alle leerlingen met een individueel
aangepast curriculum in alle domeinen gebeurt er enkel een permanente evaluatie en
gebeurt er geen productevaluatie via toonmomenten. Zij krijgen op het einde van het
schooljaar eveneens een eindcijfer op basis van de permanente evaluatie.
4.2. De toonmomenten of productevaluatie
A: Wat?
Er worden tussentijdse toonmomenten georganiseerd. De bedoeling hiervan is na te gaan of de
leerling wel omschreven gedeelte van de leerstof kan verwerken en uitvoeren.
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Voor de theoretische vakken kan dit schriftelijk, mondeling of beide zijn. Dit wordt later in dit
reglement per vak bepaald.
Alle toonmomenten worden door een vakjury afgenomen.
B. Wanneer?
De tussentijdse toonmomenten worden tussen 1 december en de paasvakantie ingericht. De
toonmomenten op het inde van het schooljaar kunnen vanaf 15 mei ingericht worden t.e.m.30
juni.
De data worden in een aparte kalender opgenomen en bekendgemaakt ad valvas en op onze
website. De leerkracht vermeldt de data eveneens in de agenda van de leerling.
De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af
te wijken.
De leerlingen die gewettigd afwezig zijn op het tussentijdse toonmoment kunnen bij voorkeur
deelnemen op een ander moment binnen dezelfde periode. Indien dat niet mogelijk is wordt deze
samen met het toonmoment op het einde van het schooljaar afgelegd.
De leerlingen die gewettigd afwezig zijn voor het toonmoment einde schooljaar kunnen deze
afleggen op een vooraf bepaalde datum tijdens de laatste week van augustus.
4.3. De tussentijdse proeven (TP)
A: Wat?
Er worden tussentijdse proef wordt georganiseerd. De bedoeling hiervan is na te gaan in
hoeverre de leerlingen de technische vaardigheden verworven hebben die vereist zijn voor het
niveau waarin ze zitten. Het is belangrijk dat de bouwstenen van de muziek: toonladders en
akkoorden gekend zijn. Gebrek aan voldoende technische vaardigheden heeft een grote invloed
op de totaliteit van een kunstenaar.
B. Wanneer?
De tussentijdse proeven worden tussen 15 februari en 30 maart georganiseerd. Bij een
gewettigde afwezigheid wordt een nieuwe datum afgesproken met de betrokken vakgroep.
De data worden in een aparte kalender opgenomen en bekendgemaakt ad valvas en op onze
website. De leerkracht vermeldt de data eveneens in de agenda van de leerling.

5 – INFORMATIE AAN DE OUDERS
5.1. Agenda en Evaluatiefiche
Door de individuele agenda en de evaluatiefiches is het mogelijk werkzaamheden van de leerling
op de school te volgen, te evalueren en bij te sturen.
De agenda wordt elke les ingevuld met indien nodig een toelichting/mededeling van de
leerkracht. Er wordt verwacht dat de ouders de agenda van hun kind wekelijks opvolgen
Een eerste evaluatiefiche wordt elektronisch doorgestuurd op het einde van het eerste trimester,
een tweede evaluatie op het einde van het tweede trimester.
De eindevaluatie wordt via mail of attest bezorgd tijdens de laatste week van juni of bij de
uitgestelde proeven uiterlijk op 1 september.
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5.2. Informatievergaderingen
Op geregelde tijdstippen organiseert de academie contacten met de ouders. Voor de jongeren v.a.
de tweede graad gebeurt dit voor de klassikale vakken structureel op het einde van het eerste en
het tweede trimester. De ouders krijgen één maand op voorhand een uitnodiging.
Individuele contacten zijn mogelijk na afspraak op initiatief van de leerkracht of op vraag van de
ouders.

6 – TOONMOMENTEN, PROEVEN
Aan het einde van ieder leerjaar worden tussen 15 mei en 30 juni overgangs- en
eindproeven/ toonmomenten georganiseerd. De eindproeven worden georganiseerd in het
laatste leerjaar van de 2de, 3de ,4de en specialisatiegraad; de overgangsproeven in de andere
leerjaren van de 2de, 3de, 4de en specialisatiegraad.
Verspreide of gedeeltelijke proeven kunnen uitzonderlijk georganiseerd worden mits
akkoord van de directie.
Tijdens de laatste week van augustus worden ook uitgestelde proeven of toonmomenten
afgenomen van de leerlingen die om een gewettigde reden niet in staat waren deel te
nemen aan de examens op het einde van het schooljaar voor de vakken waarover
overgangs- of eindexamens bestaan.

Muziek, Woordkunst-Drama en Dans zijn podiumkunsten en het is dan ook evident dat de
leerlingen geëvalueerd worden terwijl zij voor een publiek optreden: dit kan een evaluatie
tijdens een toonmoment (leerlingenconcert, voordracht, dansvoorstelling,…) of een
specifiek publiek toonmoment zijn.
6.1.1. Toonmoment
Voor de vakken groepsmusiceren, groepsmusiceren klassiek en jazz-pop-rock, muziek-,
woord- en dansinitiatie, koor, vocaal ensemble worden geen proeven georganiseerd. Voor
deze vakken worden per schooljaar minstens 2 toonmomenten/evaluatiemomenten
ingericht.
6.1.2. Proeven met gesloten deuren
In de onderstaande vakken worden de examens afgenomen met gesloten deuren:
 Muzikale Vorming
 Muziek&Cultuur
 Begeleidingspraktijk
 Muziek schrijven
 Geluids- en opnametechnieken
 Klankstudio en klanklab
 Muziekcultuur
 Muziekgeschiedenis
 Woordatelier
 Dramastudio/ dramalab
 Instrument tweede graad eerste 3 jaren jongeren en alle jaren volwassenen
 Instrument volwassenen: v.a. de derde graad kunnen volwassen kiezen of ze deelnemen
aan de openbare proeven of een klasproef wensen af te leggen.
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Compositie klassiek
Improvisatie klassiek
Arrangeren

6.1.3. Publieke proeven/ toonmomenten
In de onderstaande vakken worden de toonmomenten/proeven afgenomen in publieke
zitting:
 Instrument klassiek en jazz-pop-rock: v.a. 2.4 jongeren
 Live/Studio Electronics
 Zang/ Stemvorming
 Zang/jazz en lichte muziek
 Spreken en Vertellen
 Spreken en presenteren
 Klassieke dans
 Woordstudio
 Storytelling

7 – SAMENSTELLING EVALUATIECOMMISSIE
De evaluatiecommissie is als enig orgaan bevoegd.
De beoordeling gebeurt door een evaluatiecommissie die samengesteld is als volgt:
Proeven op het einde van het schooljaar:
1e : voor de overgangsproeven in de tweede graad: de vaktitularis en tenminste
één interne deskundige;
e
2 : voor de eindproeven/toonmomenten van de tweede graad: de directeur, de vaktitularis
en tenminste één externe deskundige;
e:
3 voor de openbare overgangsproeven/ toonmomenten v.a. de derde graad: de directeur,
de vaktitularis en tenminste één externe deskundige
4e: voor de overgangsproeven van de kortlopende studierichtingen Muziekcultuur en
Muziekgeschiedenis: de vaktitularis
5e: voor de eindproeven van de kortlopende studierichting Muziekcultuur: de directeur of
zijn afgevaardigde en de vaktitularis
6e: voor de eindproeven van de kortlopende studierichtingen Muziekcultuur en
Muziekgeschiedenis: de directeur, de vaktitularis en tenminste één externe deskundige
7e: voor de eindproeven/ toonmomenten van de leerlingen derde graad: de directeur, de
vaktitularis en twee deskundigen van wie tenminste één externe deskundige;
8e: voor de eindproeven/ toonmomenten van de leerlingen vierde graad en de
specialisatiegraad: de directeur, de vaktitularis en tenminste twee externe deskundigen.
9e: voor de evaluatie van de toonmomenten groepsmusiceren klassiek en
groepsmusiceren jazz-pop-rock in de overgangsjaren: de vaktitularis en één interne
deskundige
10e: voor de evaluatie van de toonmomenten groepsmusiceren klassiek en
groepsmusiceren jazz-pop-rock in 3.3 , 4.3 en SG: de directeur, de vaktitularis en voor:
- het eerste toonmoment: tenminste één interne deskundige
- het tweede toonmoment: tenminste één externe deskundige
11e: voor de proeven met gesloten deuren voor volwassenen in alle graden: de directeur
of zijn afgevaardigde en tenminste de vaktitularis
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Tussentijdse proeven:
1e: tweede en derde graad: de vaktitularis
2e: vierde graad: de vaktitularis en één interne deskundige
Toonmomenten:
1e:voor de tweede en derde graad evenals 4.1 en 4.2: de vaktitularis en één interne
deskundige
2e: voor het eindjaar 4.3: de directeur, vaktitularis en één externe deskundige
De directeur is ambtshalve voorzitter van alle evaluatiecommissies binnen zijn instelling.
Hij kan zich laten vervangen door een afgevaardigde.

8 – PROGRAMMA PROEVEN EN TOONMOMENTEN
8.1. MUZIEK
8.1.1. Tweede graad: Muzikale Vorming/ groepsmusiceren :
In de overgangsjaren worden de proeven theorie en dictee beoordeeld door de vakleerkracht. De
lees-en zangproeven worden beoordeeld door de vakleerkracht en één interne deskundige.
In de eindgraad 2.4 jongeren of 2.3 volwassenen worden de theorie en de dictees beoordeeld
door de vakleerkracht en één interne deskundige.
De lees- en zangproeven 2.4 jongeren en 2.3 volwassenen worden beoordeeld door de directeur,
de vakleerkracht en ten minste één externe deskundige.
De proef bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Theorie
2. Dictee: ritmisch en melodisch
3. Lees- en zangproef: prima vista: deel ritmisch te solfiëren en een te vocaliseren
gedeelte en 5 vooraf in te studeren lessen die in samenspraak met alle leerkrachten
Muzikale Vorming vastgelegd en bezorgd worden aan de leerlingen de eerste week
na de paasvakantie.
4. Groepsmusiceren: permanente evaluatie door de vaktitularis
8.1.2. Derde graad: Muziek&Cultuur:.
De proeven worden schriftelijk afgenomen door de vakleerkracht en handelt over de geziene
leerstof tijdens het schooljaar.
Tijdens het eindjaar 3.3 maken de leerlingen 2 werkjes tijdens het schooljaar. Het thema en de
inhoud worden vastgelegd in samenspraak met de vakleerkracht.
8.1.3. Derde graad: Muziek schrijven :
De leerlingen kunnen zowel in de 3de als in de 4de graad kiezen tussen klassieke harmonie of vrij
schrijven, of allebei.
Klassieke harmonie
- Schriftelijke proef: 2 oefeningen: een sopraanopgave en een basopgave
Vrij muziek schrijven
min. 2 composities en/of opnames: indienen 2 weken voor het examen
Combinatie klassiek en vrij
- Klassiek: 1 oefening met een bas en een sopraangedeelte
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-

Vrij: 1 compositie of opname: indienen 2 weken voor de eindproef

8.1.4. Kortlopende studierichting Muziekcultuur:
Op het einde van het schooljaar worden de proeven schriftelijk afgenomen over de geziene
leerstof tijdens het schooljaar.
Tijdens het eindjaar van de kortlopende studierichting bespreken de leerlingen een concert naar
keuze. Dit werk wordt beoordeeld door de directeur (of afgevaardigde) en de vakleerkracht.
8.1.5. Kortlopende studierichting Muziekgeschiedenis:
De proeven worden schriftelijk afgenomen.
Tijdens het eindjaar van de kortlopende studierichting bespreken de leerlingen een thema naar
keuze. Dit werk wordt beoordeeld door de directeur (of afgevaardigde), de vakleerkracht en een
extern jurylid.
In het eindjaar leggen de leerlingen eveneens een mondelinge proef af: een gedeelte gaat over het
werk en een ander gedeelte over de leerstof.
8.1.6. Tussentijdse proeven:
Deze proef wordt met gesloten deuren ingericht voor elke leerling . De datum wordt afgesproken
met de vakverantwoordelijke van elk instrument. De proef in het laatste leerjaar van de 2de
graad en in de derde graad wordt afgenomen door de vaktitularis. Vanaf de 4de graad wordt de
proef afgenomen door de vaktitularis en minstens 1 vakdeskundige.
De proef bestaat uit het spelen van toonladders (voor zang: vocalise) en minstens één technisch
werk
8.1.7. Instrument/ zang:
Toonmomenten einde schooljaar:
2de graad:
2.4 jongeren of 2.3 volwassenen
 1 werk uit de repertoirelijst
 1 werk naar keuze
3de graad:
Instrumenten;
3.1 en 3.2
 2 werken naar keuze
3.3:
 1 werk uit de repertoirelijst
 1 werk naar keuze
4de graad:
4.1 en 4.2:
 2 werken naar keuze
4.3:
 1 werk uit de repertoirelijst
 2 werken naar keuze
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Leerlingen in optie muziek schrijven:
een openbaar examen, met:
3.1 en 3.2
 1 werk eigen creatie, zowel voorbereid in het vak muziek schrijven als in het
instrumentvak. Hiervoor wordt vakoverschrijdend gewerkt.
 1 werk naar keuze
3.3:
 1 werk uit de repertoirelijst
 1 werk eigen creatie, zowel voorbereid in het vak muziek schrijven als in het
instrumentvak. Hiervoor wordt vakoverschrijdend gewerkt.
4.1 en 4.2:
een openbaar examen, met:
 1 werk eigen creatie, zowel voorbereid in het vak muziek schrijven als in het
instrumentvak. Hiervoor wordt vakoverschrijdend gewerkt.
 1 werk naar keuze
4.3 :
een openbare proef, met:
 1 werk eigen creatie (melodie met eenvoudige begeleiding), zowel voorbereid in het vak
muziek schrijven als in het instrumentvak. Hiervoor wordt vakoverschrijdend gewerkt.
 1 werk uit de repertoirelijst, beantwoordend aan de examenvereisten van de graad en bij
voorkeur samen met anderen (duo/trio/kwartet)
 1 werk naar keuze als solist (eventueel met pianobegeleiding)
 1 werk naar keuze (bij voorkeur samen met anderen als de leerling het vak
groepsmusiceren niet volgt)
Voor de leerlingen die het vak improvisatie volgen:
Idem repertorium als hierboven maar het eerste werk creatie wordt vervangen door:
 1 improvisatie met het eigen instrument op een thema (melodie en/of akkoordschema) of
een bepaalde stijl dat gekozen wordt in samenspraak met leerkracht improvisatie.
Hiervoor wordt vakoverschrijdend gewerkt

8.1.8. Samenspel, orkest, combo, bigband, koor en vocaal ensemble:
Openbare toonmomenten:
3.1, 3.2, 4.1, 4.2: 2 toonmomenten per schooljaar met telkens 1 werk:
3.3: toonmoment 1: 1 werk
toonmoment 2: 2 werken met een verschillend karakter
4.3: toonmoment 1: 1 werk
toonmoment 2: 2 werken met een verschillend karakter
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8.1.9. Live/Studio Electronics:
Portfolio:
- Audio-files (Al dan niet met verschillende versies die het werkproces aantonen)
- Logboek met werkpunten en verduidelijking van de leerlijn, inspiratiebronnen en analyses
- Toonmoment einde schooljaar:
- 3.1 toonmoment: optioneel 1 uitvoering, portfolio: minstens 1 uitgewerkte schets
- 3.2 toonmoment: optioneel 1 uitvoering, portfolio: minstens 1 sterk uitgewerkte schets
- 3.3 toonmoment: optioneel 2 uitvoeringen, portfolio: minstens 2 afgewerkte stukken
- 4.1 toonmoment: 2 uitvoeringen en/of portfolio: minstens 2 afgewerkte stukken
- 4.2 toonmoment: 2 uitvoeringen en/of portfolio: minstens 2 afgewerkte stukken
- 4.3 toonmoment: 3 uitvoeringen en/of portfolio: minstens 3 afgewerkte stukken
8.1.10. Geluidsleer en opnametechniek:
De eindproef bestaat uit een toelichting van het portfolio die deel uitmaakt van de eindproef van
het vak Live/studio electronics. De jury omvat de leraars van beide vakken en beoordeelt de
kennis en toepassing van de geziene leerstof binnen het portfolio van de leerling.
8.1.11. Klanklab:
De eindproef bestaat uit een toelichting van het portfolio die deel uitmaakt van de eindproef van
het vak Live/studio electronics. De jury omvat de leraars van beide vakken en beoordeelt de
kennis en toepassing van de geziene leerstof binnen het portfolio van de leerling.
8.1.12. Arrangeren:
De evaluatie gebeurt via een Portfolio die tijdens het schooljaar opgebouwd wordt.
Deze bestaat uit minstens 1 arrangement voor klein ensemble (4.1 en 4.2 minstens 2 blazers of
strijkers, 4.3 minstens 3 blazers of strijkers), digitale versie van de partituur en bestand (Finale,
Sibilius, Dorico of Musescore) vergezeld van een digitale uitvoering. (Indien mogelijk worden
de arrangementen gespeeld door een ensemble van de academie.)
8.1.13. Improvisatie klassiek:
Op het toonmoment en de proef op het einde van het schooljaar dient de leerling minstens één
improvisatie te spelen (met of zonder begeleiding) met aandacht voor alle muzikale parameters
(tempo, klankkleur, dynamiek, …)
8.1.12. Compositie klassiek:
De evaluatie gebeurt via een portfolio die tijdens het schooljaar opgebouwd wordt. Deze bestaat
uit:
4.1, 4.2: minstens 3 korte composities, handgeschreven of digitaal
4.3: 1 lange en 2 korte composities, handgeschreven of digitaal
De partituren moeten duidelijk leesbaar en volledig afgewerkt zijn. De leerling mag altijd een
opname toevoegen aan zijn portfolio. De leerling bezorgt de partituur voor de afgesproken
deadline (papieren versie of digitaal) aan de vakleerkracht.
8.1.13. Hedendaagse muziek:
Specialisatie 1
leerstof over de tijdsperiode 1890-1960):
- eind 2de trimester: indienen van korte paper (min 3blz) over een onderwerp naar keuze dat aansluit bij
de cursus
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- 3de trimester: korte voorstelling (10’) van 2 of 3 stukjes van verschillende muzikale stijl tijdens een
proef
Specialisatie 2
(leerstof over de tijdsperiode 1960-2020):
- eind 2de trimester: korte presentatie (max 10min) in aanwezigheid van een extra jurylid over een
onderwerp naar keuze dat aansluit bij de cursus
- 3de trimester: korte voorstelling (10’) van 2 of 3 stukjes van verschillende muzikale stijl tijdens een
proef

8.2. WOORD
8.2.1. Tweede graad: Woordatelier :
Tussentijdse proef: de leerlingen worden getoetst op hun inzicht in de parameters van een
goede uitspraak en spreekhouding
 korte tekst uit het hoofd
Toonmoment einde schooljaar:
 spelmoment met vastgelegde teksten in klasverband
 solomoment: tekst uit het hoofd
8.2.2. Derde graad: Woordstudio :
Tussentijdse proef:
 korte tekst uit het hoofd
 spelmoment met vastgelegde teksten in klasverband
Toonmoment einde schooljaar:
 spelmoment met vastgelegde teksten in klasverband
 solomoment met vastgelegde tekst
 spreekoefening vanuit improvisatie
8.2.3. Derde graad: Dramastudio :
Tussentijdse proef:
 spelmoment met vastgelegde teksten en/of vanuit improvisatie in groep
Toonmoment einde schooljaar:
 spelmoment met vastgelegde teksten en/of vanuit improvisatie in groep

8.2.4. Derde graad: Spreken en Vertellen :
Tussentijdse proef:
 solomoment met vastgelegde tekst
Toonmoment einde schooljaar:
 spreekoefening
 solomoment met vastgelegde tekst, kan in groepsverband
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8.2.5. Vierde graad: Creërend acteur: Spreken en Vertellen :
Tussentijdse proef:
 spelmoment (solo of in groep) zonder vastgelegde tekst
Toonmoment einde schooljaar:
 voorbereide presentatie
8.2.6. Vierde graad: Creërend acteur: Storytelling :
Tussentijdse proef:
 spelmoment (solo of in groep) zonder vastgelegde tekst
Toonmoment einde schooljaar:
 spelmoment (solo of in groep) zonder vastgelegde tekst
8.2.7. Vierde graad: Vertolkend acteur: Verteltheater en Stemregie :
Tussentijdse proef:
 spelmoment (solo of in groep) zonder vastgelegde tekst
Toonmoment einde schooljaar:
 spelmoment (solo of in groep) zonder vastgelegde tekst
8.2.8. Vierde graad: Vertolkend acteur: Dramalab :
Tussentijdse proef:
 gesprekken over de geziene of gelezen stukken
Toonmoment einde schooljaar:
 voorbereide groepsinstallatie als artistiek werkstuk

8.3. DANS
8.3.1. Eerste graad: dansinitiatie:
Eén toonmoment in de klas (ouders) en één openbaar toonmoment:
 om al podiumervaring te verkrijgen
 wordt door de vakleerkracht opgenomen in de permanente evaluatie.
8.3.1. Tweede graad: Dansstudio/ Danspraktijk:
Danspraktijk: Eén toonmoment in de klas (ouders) en één openbaar toonmoment: telkens
minstens 1 dans
Dansstudio:
2.1, 2.2 en 2.3: proeven met gesloten deuren:
2.4: proeven met gesloten deuren met externe jury
8.3.2. Derde graad: Dansstudio/ Danspraktijk klassiek:
Danspraktijk: Toonmoment(en): minstens 2 dansen met een verschillend karakter
Dansstudio: Technische proeven met gesloten deuren op einde schooljaar: met externe jury
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9 – PUNTENVERDELING
9.1. Niveau en te behalen punten
Voor het bepalen van het niveau gelden de leerplannen van het GO! De leerinhouden en
minimumniveau worden vastgelegd in de didactische cahiers door de vakgroepen.
De vakwerkgroepen leggen voor het eindjaar van de 2de, 3de en 4de graad een repertorium vast dat
representatief is voor het minimum te behalen niveau voor de graad.
Enkel regelmatig ingeschreven leerlingen die ten minste 2/3 van de lessen gevolgd hebben,
kunnen examens afleggen.
Vrije leerlingen mogen deelnemen aan de proeven maar kunnen enkel feedback krijgen maar
geen punten. Zij kunnen geen attest ontvangen.
Elke leerling is verplicht om voor alle vakken van het leerjaar waarvoor hij/zij ingeschreven is
deel te nemen aan alle evaluatiemomenten om te kunnen slagen voor een leerjaar.
Om te slagen moet een leerling minstens 60% behalen voor elk vak van het leerjaar en de optie
om geslaagd te zijn. De evaluatiecommissie kan de leerling in uitzonderlijke gevallen
delibereren.
Een leerling kan voor het vak instrument nooit in een hoger leerjaar zitten dan voor de
theoretische vakken.
Het dagelijks werk: gaat over het volledige schooljaar voor wat betreft
- aanwezigheid,
- inzet,
- medewerking,
- verantwoordelijkheidsbesef tegenover de medespeler/medespeelster,
- vooruitgang.
- artistieke vaardigheden
Er wordt daarbij rekening gehouden met:
- het aantal jaren dat de leerling les gevolgd heeft,
- de leeftijd van de leerling en de lichamelijke, geestelijke en gevoelsmatige
mogelijkheden op die leeftijd.
9.2. MUZIEK
9.2.1. Tweede graad: Muzikale vorming/groepsmusiceren.
Dagelijks werk: Telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Theorie: telt voor 20% van de punten,
Dictee: telt voor 10% van de punten (waarvan 5 voor ritmisch dictee en 5 voor melodisch dictee),
Lezen en zingen: telt voor 40% van de punten, onderverdeeld als volgt:
10%: ritmische lezing prima vista
10%: zangles prima vista
20%: voorbereide lessen
Groepsmusiceren: telt voor 10% van de punten
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Voor elk onderdeel moet er minimum 50% behaald worden en in het totaal 60%. Indien er voor
max.2 onderdelen geen 50% behaald werd maar in totaal wel 60% is er deliberatie door de jury
mogelijk.
9.2.2. Derde en vierde graad: Muziek&Cultuur.
3.1 en 3.2
Dagelijks werk: Telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Eindproef: telt voor 80% van de punten,
3.3:
Dagelijks werk: Telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Werk 1 : telt voor 20% van de punten
Werk 2: telt voor 20% van de punten
Eindproef: telt voor 40% van de punten,
9.2.2. Derde graad: Muziek Schrijven
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Eindproef: telt voor 70% van de punten,
De jury beoordeelt de oefeningen met de partituur en de piano.
9.2.3. Kortlopende optie: Muziekcultuur
De proeven worden schriftelijk afgenomen. De beoordeling gebeurt door de directeur (of zijn
afgevaardigde) en de vakleerkracht. Tijdens het eindjaar van de kortlopende studierichting
bespreken de leerlingen een concert naar keuze. Dit werk wordt beoordeeld door de directeur (of
afgevaardigde) en de vakleerkracht.
MC1 en MC 2:
Dagelijks werk: Telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Eindproef: telt voor 80% van de punten,
MC3:
Dagelijks werk: Telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Werk 1: telt voor 20% van de punten,
Werk 2: telt voor 20% van de punten,
Schriftelijke proef: telt voor 40% van de punten,
9.2.4. Kortlopende studierichting: Muziekgeschiedenis:
MG1 en MG 2:
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Eindproef: telt voor 70% van de punten,
MG3:
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Dagelijks werk: Telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Werk 1: telt voor 20% van de punten,
Werk 2: telt voor 40% van de punten,
Schriftelijke proef: telt voor 20% van de punten,
Mondelinge proef: telt voor 20% van de punten
9.2.5. Instrumenten – zang
Tweede graad:
2.1, 2.2, 2.3 jongeren en 2.1, 2.2 en 2.3 volwassenen
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Proef einde schooljaar: telt voor 70% van de punten,
2.4 jongeren:
Dagelijks werk: Telt voor 10% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 20% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 20% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 50% van de punten
Voor elk onderdeel moet er 50% van de punten behaald worden en 60% in het totaal.
Derde-, vierde- en specialisatiegraad klassiek:
Dagelijks werk: Telt voor 10% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 20% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 20% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 50% van de punten
Voor elk onderdeel moet er 50% van de punten behaald worden en 60% in het totaal.
Derde-, vierde- en specialisatiegraad Jazz-pop-rock:
Dagelijks werk: Telt voor 10% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 30% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 20% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten
Voor elk onderdeel moet er 50% van de punten behaald worden en 60% in het totaal.
9.2.6. Samenspel, Orkest, begeleidingspraktijk, combo, koor en vocaal ensemble.
Klassieke richting:
Dagelijks werk: Telt voor 40% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Openbare toonmomenten:
3.1, 3.2, 4.1, 4.2:
Toonmoment 1: telt voor 20% van de punten (minstens 1 werk)
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten (minstens 1 werk)
De punten voor de optredens worden gegeven door de vakleraar en een collega
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3.3:
Toonmoment 1: telt voor 20% van de punten (minstens 1 werk)
De punten voor de optredens worden gegeven door de vakleraar en een collega
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten (minstens 2 werken met een verschillend
karakter)
De punten voor de optredens worden gegeven door de vakleraar, directeur of
afgevaardigde en 1 extern jurylid.
4.3:
Toonmoment 1: telt voor 20% van de punten (minstens 1 werk)
De punten voor de optredens worden gegeven door de vakleraar en een collega
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten (minstens 2 werken met een verschillend
karakter)
De punten voor de optredens worden gegeven door de vakleraar, directeur of
afgevaardigde en 1 extern jurylid.
De punten gegeven op het optreden zijn een quotering voor de hele groep. Hiervan kan worden
afgeweken als blijkt dat een bepaalde leerling opvallend veel beter of veel minder presteert in het
geheel.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
- artistieke vaardigheden
- samenspeltechnieken
- stijlbeheersing
- intonatie
Richting Jazz-pop-rock:
Dagelijks werk: Telt voor 40% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Openbare toonmomenten:
Toonmoment 1: telt voor 20% van de punten (minstens 1 werk)
De punten voor de optredens worden gegeven door de vakleraar en een collega
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten (minstens 2 werken met een verschillend
karakter)
De punten voor de optredens worden gegeven door de vakleraar, directeur of
afgevaardigde en 1 extern jurylid.
De punten gegeven op het optreden zijn een quotering voor de hele groep. Hiervan kan worden
afgeweken als blijkt dat een bepaalde leerling opvallend veel beter of veel minder presteert in het
geheel.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
- artistieke vaardigheden
- samenspeltechnieken
- stijlbeheersing
- intonatie
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9.2.7. Geluidsleer en Opnametechniek
Derde graad:
Dagelijks werk: Telt voor 50% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Toegepaste technische proef: telt voor 50% van de punten. De eindproef bestaat uit een
toelichting van het portfolio die deel uitmaakt van de eindproef van het vak Live/Studio
electronics. De jury omvat de leraars van beide vakken en beoordeelt de kennis en toepassing
van de geziene leerstof binnen het portfolio van de leerling.
9.2.8. Live/studio electronics
Derde en Vierde graad :
Dagelijks werk: telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Portfolio: telt voor 30 van de punten
Toonmoment: telt voor 40% van de punten
9.2.9. Klankstudio / klanklab
Derde en vierde graad:
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Eindproef: telt voor 70 % van de punten. De eindproef bestaat uit een toelichting van het
portfolio die deel uitmaakt van de eindproef van het vak Live/studio electronics. De jury omvat
de leraars van beide vakken en beoordeelt de kennis en toepassing van de geziene leerstof binnen
het portfolio van de leerling.
9.2.8. Live/studio electronics
Derde en Vierde graad :
Dagelijks werk: telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Portfolio: telt voor 30 van de punten
Toonmoment: telt voor 40% van de punten
9.2.9. Arrangeren
Vierde graad :
Dagelijks werk: telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Portfolio: telt voor 70% van de punten
De jury beoordeelt de oefeningen met de partituur en (eventuele) opname of digitale uitvoering
van het notatieprogramma.
9.2.10. Improviseren
Vierde graad :
Dagelijks werk: telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 30% van de punten
Proef einde schooljaar: telt voor 50% van de punten
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9.2.11. Compositie
Vierde graad :
Dagelijks werk: telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Portfolio: telt voor 70% van de punten
9.2.12. Hedendaagse muziek
Specialisatiegraad :
Dagelijks werk: telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Paper: telt voor 30% van de punten
Proef: telt voor 50% van de punten

9.3. WOORDKUNST - DRAMA
9.3.1. Woordatelier
Tweede graad:
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 2:: telt voor 40% van de punten,
9.3.2. Woordstudio
Derde Graad:
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten
9.3.3. Dramastudio : dramalab
Derde / vierde graad
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten
9.3.4. Spreken en vertellen
Derde graad:
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten
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9.3.5. Spreken en presenteren
Vierde graad:
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten
9.3.6. Verteltheater - stemregie
Vierde graad:
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten
9.3.7. Story-telling
Derde graad:
Dagelijks werk: Telt voor 30% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 1: telt voor 15% van de punten
Toonmoment 2: telt voor 40% van de punten
9.4. DANS
9.4.1. Dansstudio
Dagelijks werk: Telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Tussentijdse proef: telt voor 30% van de punten
Eindproef: telt voor 50% van de punten
9.4.2. Danspraktijk
Dagelijks werk: Telt voor 20% van de punten. Deze beoordeling is een weergave van de
permanente evaluatie en geen rekenkundig gemiddelde van de momentopnamen.
Toonmoment: telt voor 80% van de punten
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10 – AFWEZIGHEDEN
10.1 Evaluatie bij veelvuldige afwezigheden
Wanneer een leerling afwezig is op een toets of taak of andere geëvalueerde opdracht, dan zal de
leerkracht checken of de afwezigheid van de leerling gewettigd werd. Als blijkt dat een leerling
tijdens een evaluatiemoment onwettig afwezig was, dan is de leerling niet geslaagd. Is de
afwezigheid wel gewettigd (dit moet binnen de 7 dagen gebeuren), moet er steeds nagestreefd
worden om de leerling de toets of taak te laten inhalen voor het afsluiten van een rapportperiode.
Hiervan is registratie in de agenda steeds vereist.
Indien een leerling door veelvuldige gewettigde afwezigheden niet aan de helft van het
aantal evaluaties komt zoals zijn/haar medeleerling kan de leerkracht beslissen om een
afwezig op het rapport schrijven. Bij de commentaar wordt vermeld ‘Geen
objectieve evaluatie mogelijk door veelvuldige afwezigheid’. Dit moet natuurlijk
zoveel mogelijk vermeden worden door bovenstaande richtlijnen toe te passen.
10.2 Afwezigheden op evaluatiemomenten
Als een leerling op een evaluatiemoment afwezig is, moet hij/zij binnen de 24 uur de
afwezigheid wettigen. Zonder medisch attest is de leerling onwettig afwezig en is hij niet
geslaagd. Bij een gewettigde afwezigheid kan de leerling deelnemen aan het uitgesteld examen
tijdens de laatste week van augustus.
Voor gewettigde afwezigheden: zie academiereglement.
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