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Beste leerlingen en ouders (verantwoordelijken)
Fijn dat u als huidige leerling* kiest voor GO! Kunstacademie Gent - De Poel!
Zoals jullie reeds vernomen hebben was het omwille van de privacy wetgeving noodzakelijk om de bestaande
accounts te verwijderen. Het is dus belangrijk dat iedereen opnieuw een account aanmaakt!
Nog geen account? Dan verwijzen we u graag naar onze mail van 14/05/20, of naar het online stappenplan:
https://muziek-academie.be/_pdf/2020_2021/aanmakenAccount2020.pdf
De online inschrijvingen starten op 25 mei om 14u00, maar we raden u aan om u nu al te registeren.
Omwille van de corona maatregelen kan er voorlopig enkel online ingeschreven worden voor het schooljaar
2020-2021. Het secretariaat zal telefonisch bereikbaar zijn van maandag t.e.m. vrijdag van 14:00 tot 19:00
(maandag 25 mei t.e.m. dinsdag 30 juni).
Er kan ook steeds gemaild worden naar nathalie.dekeyser@muziek-academie.be of jo.scappini@muziek-academie.be of info@muziek-academie.be
Mogen we vragen om zowel de aanmaak van uw account als uw inschrijving snel te voltooien. De ervaring
leert ons dat klassen bij de opstart van de inschrijvingen héél snel vol lopen.
Het online inschrijven zelf verloopt zeer eenvoudig:
• Als huidige leerling zal je een voorstel zien. Dit is een logisch vervolg op het hetgene wat u dit jaar volgt.
• Huidige leerlingen die geen voorstel zien, nemen eerst contact op met de leerkracht voor verdere afspraken
en daarna rechtstreeks contact op met nathalie.dekeyser@muziek-academie.be.
• Eveneens de houders van een UITPAS met kansentarief, of mensen die in aanmerking komen voor het verminderd tarief, dienen voor het inschrijven te mailen naar nathalie.dekeyser@muziek-academie.be
Alle verdere info (tarieven, uurrooster, …) kan u vinden op onze website: https://muziek-academie.be/.
Wij kijken alvast uit naar uw herinschrijving.
Met vriendelijke groeten,
Paul Voet, directeur GO! Kunstacademie Gent | De Poel
*huidige leerling: u volgde dit schooljaar (2019-2020) les in onze school. Indien u een van de vorige schooljaren
bij ons les volgde (2017-2018 en vroeger) bent u geen “huidige leerling”.

