INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Wegens COVID-19 mogen er geen fysieke inschrijvingen doorgaan.
Er kan enkel online ingeschreven worden en betaald worden.

HERINSCHRIJVINGEN
Vanaf maandag 8 juni 15u tot uiterlijk 30 september 24u

NIEUWE INSCHRIJVINGEN
Vanaf maandag 15 juni 15u tot uiterlijk 30 september 24u

Voor de online-inschrijving is het nodig om eerst een account aan te maken op Mijn Academie.
Dit kan je nu al doen via:
https://mijnacademie.be/maschaarbeek

Het is nodig dat iedereen die al een account heeft een nieuw aanmaakt want de accounts van
de vorige jaren zijn namelijk onbruikbaar geworden door een gewijzigde procedure en
GDPR-compliance.
De richtlijnen en mogelijke ondersteuning vind je terug op blz. 3:
https://muziekacademieschaarbeek.be/wp-content/uploads/2017/05/Inschrijvingen-versie-website.pdf

Voor telefonische ondersteuning kan je de academie telefonisch bereiken tussen 8 juni en 2 juli
op maandagen, woensdagen en donderdagen tussen 15u en 19u.
Gelieve deze contactmomenten te respecteren en zoveel mogelijk per mail te communiceren.

TARIEVEN INSCHRIJVINGSGELD
JONGEREN (6—17 jaar): € 78 of € 54(als 2e lid van gezin of sociaal tarief)
JONGEREN (18 - 24 jaar): € 144
VOLWASSENEN (+ 24j):

€ 328 of € 144(sociaal tarief)

Informatie en voorwaarden voor het sociaal tarief: zie academiereglement:
www.muziekacademieschaarbeek.be

TARIEVEN INSCHRIJVING 2de instrument/optie
Conform het "Besluit van de raad van bestuur van de Scholengroep Brussel houdende de uitvoering van art.95
van het Decreet betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs dd. 8 maart 2018 van 7 mei 2020" wordt voor een
bijkomende optie binnen hetzelfde domein een extra inschrijvingsgeld betaald dat overeenkomt met het bedrag van het
inschrijvingsgeld dat door de Vlaamse Overheid jaarlijks wordt vastgelegd door leerlingen die voldoen aan de bepalingen
van art.92 van bovenvermeld decreet. Een bijkomende optie kan enkel toegestaan worden aan leerlingen die voor 100%
een eerste optie volgen in onze academie.

JONGEREN (6—17 jaar): € 54
JONGEREN (18 - 24 jaar): € 144
VOLWASSENEN (+ 24j):

€ 144

HUUR INSTRUMENT: € 84
INSTRUMENTINITIATIE: € 250
Leerlingen die het vak muziekinitiatie volgen , kunnen voor sommige instrumenten bijkomend instrumentinitiatie volgen. Deze cursus wordt ingericht door onze vriendenkring. De plaatsen zijn
beperkt. Voor deze cursus kan er niet online ingeschreven worden maar doe je per mail een aanvraag: secretariaat@muziekacademieschaarbeek.be

Stap 1: account aanmaken
Surf naar volgende link: https://mijnacademie.be/maschaarbeek
Maak een account aan via de link “Heb je nog geen account?”.
Als je recent na 15 mei 2020 een account aangemaakt hebt, kan je deze stap overslaan en naar stap 4
gaan en inloggen.
Je ontvangt een mail om je account te bevestigen
Meld je aan met de aangemaakte (en bevestigde) account.
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!
Je kan ook nieuwe gezinsleden toevoegen door links te klikken op ‘nieuw gezinslid’
Indien je problemen ondervindt, kan je het secretariaat bellen tijdens de openingsuren.

Stap 2: inschrijven
Surf naar volgende link: https://mijnacademie.be/maschaarbeek
Meld je aan met de account die je hebt aangemaakt in stap 1
Bij een herinschrijving: klik op “Voorstel bekijken” /een nieuwe inschrijving: maak je keuze
Kies het lesmoment voor de klassikale vakken en bevestig.
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
De aanvragen voor een 2de instrument worden behandeld na afsluiting van de inschrijvingen.

Wat als ik recht heb op een 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.
Je kan je attest ook naar de academie sturen per post of inscannen en mailen. Dan past het secretariaat
het bedrag aan en kan je online betalen.

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 wegens de coronacrisis enkel de hoofdacademie telefonisch bereiken. Gelieve dit enkel te doen tussen 8 juni en 2 juli enkel op maandagen,
woensdagen en donderdagen tussen 15u en 19u.
Alle contactinfo kan je terugvinden op onze website: www.muziekacademieschaarbeek.be

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

