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WELKOM

De PENTAGOON ACADEMIES heten u van harte welkom! 
Hier vindt u alle info over onze verschillende kunstdisciplines. 

BEELDENDE KUNST, MUZIEK en THEATER lichten via deze 
weg een tip van hun sluier op. Een eerste kennismaking maar laat het 
vooral een uitnodiging zijn om daadwerkelijk de eerste stap te zetten 
naar onze klassen, podia en ateliers.

Iedereen, oud of jong, die ergens de kriebel voelt om muziek te spelen, 
theater te maken of zich uit te drukken via beeld, is meer dan welkom. 

Een enthousiast en gedreven team van bekwame leerkrachten,  
administratieve krachten en directie maken u graag wegwijs in het 
ontdekken en ontplooien van uw artistieke kennen en kunnen. 

Goesting om aan de slag te gaan in één of meer disciplines. Aarzel 
niet. In september kan u een proefles volgen of gewoon in het diepe 
springen en onmiddellijk overgaan tot (her)inschrijven. 

Snuister even verder, u vindt hier ook praktische info!

Wij zien u graag live in minstens één van onze afdelingen!

Het Penta-team.
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BEELDATELIERS 
Naast het feit dat onze talenten zich tonen op hun eigen locatie, beelden ze zich ook 
uit op diverse expo’s en evenementen. Ook talrijke projecten en samenwerkingen zijn 
slechts één van onze troeven om onze ateliers nog aantrekkelijker te maken. Hieronder 
even een klein overzicht van de fijne sfeer van onze Pentagoon Academies buiten de 
ateliers: 

KINDEREN

• Op het FEESTival (winter) kan je een overzichtsexpo zien van alle vestigingen.
• Tijdens de PENTA-TRY&SHOW-OUT zullen de leerlingen van beeld samen met podi-
umkunsten twee extra weken (november en maart) aan de slag gaan rond een thema. 
Bijvoorbeeld werken rond een bepaalde techniek, materiaal of kunstrichting. Hieruit 
vloeien toonmomenten in de klas en in de academie zelf. 
• Tal van samenwerkingen met onze Stad Tongeren, Stad Borgloon en  
Gemeente Hoeselt gedurende het academiejaar. Workshops in het  
Gallo-Romeins Museum, deelname aan Jeugdboekenweek,.... 
• Tweejaarlijks verkopen we onze kunstwerken ten voordele van een goed doel. 

JONGEREN

• Onze beeldateliers Jongeren pakken uit met een wervelende expo tijdens het 
FEESTival (winter).
• We verlaten regelmatig ons vertrouwd klaslokaal om op locatie te tekenen tijdens een 
uitstap. Een andere omgeving werkt vaak inspirerend en creërend.
• In dit atelier streven we naar een grote diversiteit in opdrachten met veel plaats voor 
individuele begeleiding. Zo kan ieder zijn/haar talent optimaal ontwikkelen.

VOLWASSENEN

• Al onze ateliers staan onder leiding van professionele docenten die streven naar een 
passende aanpak voor iedere cursist. 
• Werken van deze ateliers worden onder meer getoond tijdens het FEESTival 
(winter en zomer).
• Eind mei toont Pentagoon beeld zijn talent in samenwerking met muziek en theater.
• Naast onze volwassenen ateliers is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
10-delige lessenreeks Kunst en Cultuur, dit voor zowel cursisten als niet-cursisten 
(meer info p.19).
• Maandelijks is er een nieuwe expo van één van onze ateliers in de Open Space, deze 
zijn steeds gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de academie.
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KINDEREN
BEELDATELIER ALGEMEEN 
6-12 JAAR I 2U/WEEK I 6 LEERJAREN

EERSTE GRAAD (6-7 JAAR) EN TWEEDE GRAAD  (8-12 JAAR)

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING 

 BORGLOON (+ BOMMERSHOVEN)

 HOESELT (+ ALT-HOESELT)

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 21 EN 22.
 

In onze beeldateliers komen onze “kunstenaars” in contact met kunst en cultuur via tekenen, 
schilderen, knutselen en 3D. Hierbij begeleiden wij de kinderen met alle vakkundige en technische 
aspecten. Vaardigheden en materiaalgevoeligheid zijn belangrijk bij de ontwikkeling van hun fantasie 
en voorstellingsvermogen! We voorzien steeds aangepaste opdrachten per leeftijd.

Onze kinderen gaan aan de slag met het grote thema FLY, FLY AWAY, een knipoog naar een kunstige 
vrijheid.

Semester 1:  
FANTASIE-KUNST (september t.e.m. december) waarbij we elke les/opdracht 
een verbinding maken met een kunststroming of een kunstenaar waarin alle competenties (kunste-
naar, vakman, samenspeler, performer en onderzoeker) aan bod komen. Deze kunstwerken zullen 
resulteren in een mooie expo tijdens ons FEESTival in december. 

Semester 2: 
KUNST-INZICHT (januari t.e.m. juni) we verdiepen ons in compositie, ruimte, kleur, licht en vorm.
Onze hoofddoelstellingen van het leerplan Deeltijds Kunstonderwijs.

KINDEREN
KEUZE UIT 

3 ATELIERS
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KINDEREN
BEELDATELIER MIX
Kinderen I 6-7 jaar I 2u/week I 2 leerjaren

EERSTE GRAAD (6-7 JAAR) 

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING 

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 21 EN 22.

Voor onze avonturiers brengen wij verrassende ontdekkingen in onze ‘Focus Mix’. Muziek, beeld, 
woord, dans en media wisselen elkaar af en openen voor de kinderen de mogelijkheid om de 
boeiende wereld van kunst en cultuur te ontdekken. De lessen starten vanuit de leefwereld van de 
kinderen en daarbij wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op wat ze zelf aanbrengen. 
Op die manier ontstaan er verschillende mogelijkheden die we samen verkennen in hun artistieke 
ontwikkeling.

BEELDATELIER TECHNIEK
8-12 jaar I 2u/week I 4 leerjaren

Enkel vanaf de tweede graad  (7-12 jaar)

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 21 EN 22.

Een avontuurlijk kunstlaboratorium bekeken door de bril van wetenschap en techniek. Ook oude 
ambachtelijke kunsten komen aan bod weliswaar in een nieuw jasje gestoken, letterlijk en figuur-
lijk. Kortom een algemene opleiding met extra aandacht voor technieken zoals vilten, robots 
maken, naaien, maquettes…
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JONGEREN
BEELDATELIERS 
Derde graad I 13-18 jaar I 4u/week I 6 leerjaren

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

LOCATIE:  BORGLOON

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 21 EN 22.

BEELDATELIER ALGEMEEN 
Ontdek de boeiende wereld van de beeldende kunsten. Ongeacht hun voorkennis worden 
de leerlingen via opdrachten en/of individuele trajecten gestimuleerd om stapsgewijs hun ei-
genheid te vinden en een eigen beeldtaal te ontwikkelen. De leerlingen leren omgaan met me-
dia, traditionele en moderne technieken en mengen deze spelenderwijs zodat het atelier een 
hedendaags karakter krijgt. Doorheen de 6 jaren leren de leerlingen steeds meer 
oplossingsgericht en zelfstandig werken. Onze jongeren werken rond beweging, 
in zowel 2-dimensionaal als ruimtelijk werk en zullen proeven van bewegende beelden en 
animatie-technieken.

BEELDATELIER WAARNEMING 
De focus zal liggen op tekenkunst en waarneming. Naast de klassieke technieken en 
toepassingen betrekken we er ook nieuwe media bij zoals digitale fotografie,... zodat elke 
leerling zijn eigen beeldtaal en stijl kan ontwikkelen.

JONGEREN
KEUZE UIT 

2 ATELIERS
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VOLWASSENEN
BEELDATELIERS 
SCHILDERKUNST
Vierde graad I +18 jaar I 8u/week I 5 leerjaren

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 22 EN 23.

FOCUS PICTURAAL OLV NANCY SLANGEN  
Het doel van deze cursus is het ontwikkelen van een eigen beeldtaal door het uitdiepen van ma-
teriaal, techniek, compositie, vorm, inhoud, context en reflectie. Dit kan gebeuren door het volgen 
van methodische pakketten en/of een persoonlijk traject. Deze kennis zal de cursist(e) helpen om 
zichzelf, op een creatief inhoudelijke manier, in een hedendaags kunstkader te plaatsen.

FOCUS GRAFISCH OLV ILSE SCHOUTEN
Je kan in dit atelier terecht  als je geen voorkennis hebt of van nul af aan opnieuw wilt beginnen. In 
de eerste twee jaren krijg je klassikale oefeningen.  In het eerste jaar ligt de focus vooral op waarne-
ming, het leren kijken, vorm, compositie, kleur en materiaal. In het tweede jaar op techniek, inhoud 
en expressie. Vanaf het derde jaar ontwikkel je je eigen hedendaagse beeldtaal vertrekkende vanuit 
de inhoud, je idee of aan de hand van voorgestelde trajecten. Je ontwikkelt grafische teken- en 
schildertechnieken; werken met potlood, inkt, monotype, pastel, aquarel, ecoline, collage, gemeng-
de technieken op diverse dragers met verschillende thema’s.

FOCUS EXPERIMENTEEL OLV PAUL DRISSEN 
Werken in een hybride ambiance van zowel schilder- en tekenkunst als ook projectmatig werken; in-
dividueel en in klasverband: dat vind je bij de focus experimenteel. In dit atelier ontwikkel je je durf tot 
experiment als onderdeel van het beeldend proces. Elementen als spel, spontaniteit en intuïtie worden 
als voorname tools beschouwd en ingezet om de eigenheid van het creatieve proces mede te vormen. 
Anderzijds biedt dit atelier de mogelijkheid tot verdieping en contemplatie op de werken die ontstaan. 
De docent rijkt via een thema de context aan. In wekelijkse presentaties biedt hij inzicht in de duiding 
van hedendaagse en moderne kunst die het thema verduidelijken.  Materiaal en techniek wordt in sa-
menspraak met de docent gekozen zodanig dat dit in het verlengde van de interesses van de cursist 
ligt. Daarbij is geen enkel materiaal uitgesloten: 2D of 3D en reikt van tekenen, schilderen, collages en 
assemblage tot aan film, fotografie, installatiekunst en de kruisbestuivingen ervan. Er wordt ook veel 
aandacht gegeven aan diverse vormen van exposeren, presenteren en in-situ werken.

SCHILDERKUNST
KEUZE UIT 

3 ATELIERS
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VOLWASSENEN
BEELDATELIERS 
KERAMIEK
Vierde graad I +18 jaar I 8u/week I 5 leerjaren

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 22 EN 23.

FOCUS DRAAIEN OLV DOREEN POESEN (EERSTE JAAR)
FOCUS DRAAIEN OLV JAN WINKELS (TWEEDE t.e.m. VIJFDE JAAR)
Eerst leer je de basistechnieken zoals kneden, centreren, optrekken, vormen en afdraaien. Vervol-
gens leer je kleine gebruiksvoorwerpen maken en daarna ga je verder met technisch moeilijkere 
voorwerpen. In een volgend stadium kan er dan een persoonlijk traject gemaakt worden.
Naast het werken aan de draaischijf  zijn er op geregelde tijdstippen korte theoretische sessies 
over: veiligheid en hygiëne, theorie van het bakken, glazuurtheorie, vorm en verhouding, keramiek-
geschiedenis,…

FOCUS SCULPTURAAL OLV DOREEN POESEN 

(EERSTE JAAR)
Je krijgt een uitgebreide basiskennis van keramiek. 
De belangrijkste technieken voor het opbouwen met klei komen aan bod, zoals het werken met  
rollen, platen, vol opbouwen en draaien. Je leert ook je werk afwerken door het gebruik van engobe 
en glazuur en verschillende decoratietechnieken.
Naast de aandacht voor de technieken is er aandacht voor je eigen creativiteit en persoonlijke 

inbreng. 

FOCUS SCULPTURAAL OLV JUDITH SCHILS 

(TWEEDE t.e.m. VIJFDE JAAR)
Na een algemene inleiding in het 1e jaar, wordt in het 2e jaar de kennis toegepast in de schaalvorm en 
leren we porselein gieten. Het maken van giet- en opbouwmallen komt uitvoerig aan bod. In het 3e 
en 4e jaar komt het erop aan je kennis nog meer creatief te gebruiken en persoonlijke oplossingen 
te zoeken voor een vormelijk of inhoudelijk gesteld probleem. In het 5e jaar wordt er in samenspraak 
met Judith een persoonlijk project uitgebouwd. De leerkracht streeft ernaar de eigenheid van  
iedere leerling te ontdekken en te werken aan persoonlijke ontwikkeling. De inbreng van de cursist 
is daarbij belangrijk.  

3 DOCENTEN
KERAMIEK

RUIM ATELIER 
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VOLWASSENEN
BEELDATELIERS  
PROJECT
Vierde graad I +18 jaar I 8u/week I 5 leerjaren

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 22 EN 23.

In onze projectateliers zoeken we naar de essentie van een beeld en de impact ervan binnen een 
project/omgeving, we stellen de interactie tussen kunstwerk/concept en omgeving centraal. Het is 
een vrije, multimediale richting, zowel inhoudelijk en artistiek, als technisch. Een actueel kunstwerk 
kan zeer divers zijn, dimensionale uitingen gaande van 2D over reliëf naar ruimte (3D) en tijd (4D) 
of van eeuwenoude technieken herontdekt en in een nieuw jasje gestoken tot performance, multi-
mediale projecties al dan niet met geluid en cross-overs met andere kunstdisciplines.  
U maakt een keuze uit de hieronder aangegeven ateliers. Daarnaast biedt Pentagoon u de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan een overkoepelend gezamenlijk project onder leiding van een 
externe curator. Deze zal uitmonden in een veelbelovende expo die naast de interne expo’s en 
projecten van je eigen atelier een mooi platform zal bieden als toekomstig kunstenaar.

FOCUS GRAFISCH OLV ILSE SCHOUTEN
Centraal in de opleiding staat de individuele begeleiding op maat van elke student.
De originaliteit binnen dit atelier situeert zich in het leren ontwikkelen van creatieve ideeën en het pro-
bleemoplossend denken binnen de grenzen van een project.
Feedback momenten worden aangevuld met een algemeen kennispakket in functie van de projecten.
Inhoud, techniek en onderzoek van lijn, kleur, vorm tot een hedendaagse beeldtaal zijn enkele van de 
belangrijke aspecten.
Elk nieuw project resulteert in een toonmoment. Op die wijze kan men als kunstenaar performen en kan 
je unieke persoonlijkheid getoond worden.

FOCUS PLASTISCH OLV DOREEN POESEN
Hoewel in dit atelier de verbinding met klei behouden blijft gaan we dit medium op nieuwe en ongewone 
manieren verkennen en gebruiken. Door het onderzoeken van diverse materialen en de kennis hierover 
krijgt de kunstenaar de mogelijkheid om naar buiten te treden.  Concreet wil dit zeggen dat de opdrach-
ten een ontdekkingstocht zijn van materialen, technieken, vorm, ruimte, concept, figuratie en abstractie. 
Samenwerken in groep en cross-overs met andere ateliers worden steeds aangemoedigd. 

FOCUS PICTURAAL OLV NANCY SLANGEN
In dit dynamische atelier gaan we nog dieper in op inhoud, artistieke context en techniek om zo tot 
een uniek kunstwerk te komen. Elke opdracht wordt onderzoekend besproken en uitvoerig klassi-
kaal geëvalueerd. De verworven beeldtaal van het schilderen gaan we inhoudelijk verbreden door 
het aanreiken van prikkels. We onderzoeken de rol van de locatie in relatie tot het onderwerp, de 
drager, de materie en het artistieke.

EXTERNE CURATOR
KEUZE UIT 

5 ATELIERS
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FOCUS MULTI-MIX OLV GOMMAAR GILLIAMS
In dit projectatelier staat het uiten van de unieke ik centraal. Ongeacht je ervaring of het medium 
waarmee je werkt, kan je je in de diepte ontwikkelen als hedendaags kunstenaar. 
Je plaats zoeken binnen de kunstwereld, jezelf tonen als kunstenaar, het performen van kunst...  
komen uitgebreid aan bod binnen dit atelier. 

FOCUS  DIGITAAL OLV STEPHANIE VANDEPUT
In dit atelier gaan we dieper in op de artistieke context van de digitale media. Elke foto, fotografische 
reek, assemblage en driedimensionaal werk wordt een uniek kunstwerk met een diepere betekenis. 
Ieder traject is individueel, doch wordt er ook projectmatig en in groepsverband gewerkt. 
We opteren voor een academische en conceptuele aanpak die telkens getoond zal worden aan een 
groter publiek en dit zowel intramuros als extramuros. De (fotografische) beeldtaal staat van het 
beginpunt tot het eindpunt centraal. Je perfectioneert jezelf als kunstenaar en fotograaf om zo een 
unieke plaats in te nemen in de kunstwereld. Deze richting is ideaal als je al een voorkennis van de 
technieken van de fotografie hebt of je bent reeds afgestudeerd en je wilt je verder verdiepen in de 
filosofie van de fotografie. 
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VOLWASSENEN
BEELDATELIER  
SCHILDERKUNST 
RESTAURATIE 
Vierde graad I +18 jaar I 8u/week I 5 leerjaren
Docenten:  Luc Van Asten en Lien Swinnen

LOCATIE:  MUNTHUIS TONGEREN

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 22 EN 23. 

In ons restauratieatelier leer je oude en moderne schilderijen restaureren of conserveren. Je doet zeer 
veel praktische kennis op over het professioneel verwijderen van oppervlaktevuil of vergeelde ver-
nissen, zowel op oude als op jonge verflagen. Met behulp van nieuwe middelen en technieken bege-
leiden we je bij het herstellen van gaten, scheuren of breuken in kunstwerken op geweven en houten 
dragers (en polychrome beelden). Beleef de passie voor het restaureren van ons erfgoed. Gedreven 
docenten met een hart voor kunst wachten op jou en je kunstwerken!

RESTAURATIE
UNIEK IN
LIMBURG
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VOLWASSENEN
BEELDATELIER 
TEKENKUNSTEN
Vierde graad I +18 jaar I 8u/week I 5 leerjaren

Docent:  Wim Swerts & Michiel Vandenzavel

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 22 EN 23.

SCHILDERKUNST/MODEL- EN WAARNEMINGSTEKENEN/TECHNIEK • 

MICHIEL VANDENZAVEL
In dit atelier onderzoeken we tekenkunst in al haar facetten. Bovenop het aanleren van basis-tech-
nieken en tekenen naar levend model (2x per maand), wordt er ook gefocust op het ontwikkelen 
van een persoonlijke stijl, algemene kunstontwikkeling en de vele vormen die hedendaagse teken-
kunst kan aannemen. In het kader van dat laatste worden er bijzondere technieken bekeken alsook 
uitstappen gepland. 

TEKENKUNST • STRIP & ILLUSTRATIE • WIM SWERTS
Als striptekenaar of illustrator moet je van alle markten thuis zijn. Je moeten figuren kunnen tekenen, 
maar even goed voorwerpen, stadszichten of landschappen. En dat in verschillende tekentechnieken. 
De cursus focust zich op dat tekenaspect en NIET op het inhoudelijke aspect van (strip)verhalen ver-
tellen. Ook ligt de nadruk op analoog tekenen. “Digitaal tekenen maakt je geen betere tekenaar. Het is 
de basis die telt.” Wim Swerts heeft in zijn 30-jarige stripcarrière bijna 200 stripverhalen en voorlees-
boeken getekend en zal de cursist zeker kunnen begeesteren.

KEUZE UIT 
2 ATELIERS
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VOLWASSEN
BEELDATELIER
DIGITALE BEELDENDE 
KUNSTEN (DIGITALE BEELDVERWERKING)

Vierde graad I +18 jaar I 8u/week I 5 leerjaren

Docent: Stephanie Vandeput

LOCATIE: TONGEREN HOOFDVESTIGING

LESMOMENTEN ZIE PAGINA 22 EN 23. 

VOLWASSEN ATELIER DIGITALE BEELDVERWERKING
Onder leiding van Stephanie Vandeput kan iedereen in de wereld van de digitale kunsten stappen. 
Wij richten onze pijlen vooral op kunstfotografie, de geschiedenis ervan en het technische aspect 
van de beeldverwerking. Bewerkingsprogramma’s, het ontwikkelen van je eigen website, foto-in-
stallaties en nog veel meer worden aangekaart. Wij willen een totaalbeleving creëren van de op-
name tot en met een expositie. We gaan samenwerkingen aan met anderen om zo nog meer foto’s 
aan de buitenwereld te tonen. Alle fotografische genres komen gedurende deze 5 jaar aan bod in 
combinatie met je persoonlijk traject. 
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KUNST EN CULTUUR lessen
VOOR IEDEREEN door JONAS SLEGERS

Plaats:     Auditorium Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren
Prijs:  Deelname cursisten: gratis
 Deelname niet-cursisten: 50 euro (documentatiemateriaal). 
 Prijs deelname uitstap: meer info volgt.
 Inschrijving is pas geldig na inschrijving/betaling op het secretariaat 
 Pentagoon Academie Tongeren. 

EEN CARRIÈRE ALS KUNSTENAAR
les 1:  woensdag 22/09/2021 14.00-16.30
 Hoe profileert een kunstenaar zich carrièrematig (casestudy Maurizio Cattelan-Vincent 
 van Gogh-Martin Margiela-Agnes Martin-Andy Warhol)?

les 2:  woensdag 13/10/2021 14.00-16.30
 Wie is en was Marcel Broodthaers?
 
les 3:  woensdag 17/11/2021 14.00-16.30
 De wereld van de galerieën en hedendaagse kunst
 
KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS ANDERS BEKEKEN
les 4:  woensdag 1/12/2021 14.00-16.30
 Outsider Art
 
les 5:  woensdag 12/01/2022 14.00-16.30 
 Performance art: what’s in a name?
 
les 6:  woensdag 9/12/2022 14.00-16.30 
 Cultuurgeschiedenis van het grafisch ontwerp.
 
FOCUS LIMBURG
les 7:  woensdag 9/03/2022 14.00-16.30
 Manifesta 9 in Genk (2012)
 
UITSTAP zaterdag 7 mei 2022: Tilburg (onder voorbehoud, meer info volgt)
 
les 8:  woensdag 4/05/2022 14.00-16.30
 Jong Limburgs geweld: Kasper Bosmans-Leon Vranken-Philip Metten-Fia Cielen
 
KUNST & DE MAATSCHAPPIJ
les 9:  woensdag 18/05/2022 14.00-16.30
 Het topstukkendecreet: wat betekent dit en wat bepaalt of een cultuurobject een ‘topstuk’ wordt?
 
les 10:  woensdag 1/06/2022 14.00-16.30
 De prijs van een kunstwerk: wat zijn de duurste kunstwerken ter wereld, waarom zijn dit dure 
 kunstwerken en wie bepaalt dit?

DEELNAME OOK VOOR NIET -CURSISTEN AAN 50 EURO
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LESMOMENTEN  2021-2022 onder voorbehoud

BEELDATELIERS KINDEREN 6-12

BEELDATELIERS JONGEREN 13-18
   

        

maandag

BOMMERSHOVEN
ALGEMEEN
16U00-18U00 (1-6)
Doreen Poesen

     
ALT-HOESELT
ALGEMEEN
15U45-17U45 (1-6)
Andrea Budé

PIRINGEN
ALGEMEEN
15U15-17U15 (1-6)
Michiel Vandenzavel

dinsdag

BORGLOON
ALGEMEEN
15U30-17U30 (1-6)
Leen Vrolix

     
HOESELT
ALGEMEEN
15U45-17U45 (1-6)
Andrea Budé

     
HENIS
ALGEMEEN
15U30-17U30 (1-3)
Michiel Vandenzavel

woensdag

BORGLOON
ALGEMEEN
14U00-16U00 (1-6)
Leen Vrolix

     
HOESELT
ALGEMEEN
13U30-15U30 (1-6)
Andrea Budé

15U30-17U30 (1-6)
Andrea Budé

     
TONGEREN
ALGEMEEN
14U00-16U00 (1-2)*
Stephanie Vandeput en 

Liesbeth Indeherberge

14U00-16U00 (3-4)
Doreen Poesen

14U00-16U00 (5-6)
Michiel Vandenzavel

TECHNIEK
16U30-18U30 (4-6)
Michiel Vandenzavel

* 2 KLASSEN

maandag dinsdag woensdag

BORGLOON
ALGEMEEN
16U30-20U00 
Leen Vrolix
Onder voorbehoud van 
min. 16 inschrijvingen
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LESMOMENTEN  2021-2022 onder voorbehoud

BEELDATELIERS KINDEREN 6-12

BEELDATELIERS JONGEREN 13-18
   

        

donderdag

HOESELT
ALGEMEEN
15U45-17U45 (1-6)
Andrea Budé

HENIS
ALGEMEEN
15U30-17U30 (4-6)
Michiel Vandenzavel

vrijdag zaterdag

BORGLOON
ALGEMEEN
10U00-12U00 (1-6) Leen Vrolix

     
HOESELT
ALGEMEEN
9U00-11U00 (1-6) Andrea Budé

11U00-13U00 (1-6) Andrea Budé

     
TONGEREN
MIX
10U00-12U00 (1-2) 
Maja Maes

ALGEMEEN
10U00-12U00 (1-2) 
Stephanie Vandeput

10U00-12U00 (3-4) 
Liesbeth Indeherberge

10U00-12U00 (5-6) 
Rob Derickx 

14U00-16U00 (1-2-3) 
Stephanie Vandeput

14U00-16U00 (4-5-6) 
Rob Derickx

TECHNIEK
14U00-16U00 (4-6) 
Leen Vrolix

donderdag vrijdag

TONGEREN
ALGEMEEN
17U30-21U00
Leen Vrolix  (1-2-3)
Gommaar Gilliams (4-5-6)

zaterdag

TONGEREN
WAARNEMING
9U30-13U00 

Michiel Vandenzavel

ALGEMEEN
13U30-17U00 
Michiel Vandenzavel

6-12 jaar • 2u/week • 6 leerjaren • Graad 1 (6-7 jaar) en Graad 2 (8-12 jaar)

13-18 jaar • 4u/week • 6 leerjaren Graad 3
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LESMOMENTEN 2021-2022 onder voorbehoud

BEELDATELIERS VOLWASSENEN +18 

maandag dinsdag
PROJECT MULTI-MIX
AF TE SPREKEN*
Gommaar Gilliams

    
 

SCHILDERK. GRAFISCH
Ilse Schouten

SCHILDERK. PICTURAAL
Nancy Slangen

KERAMIEK SCULPTURAAL
Judith Schils (2-5)

KERAMIEK DRAAIEN
Jan Winkels (2-5)

DIGITALE BEELDENDE
KUNSTEN
Stephanie Vandeput

SCHILDERK. RESTAURATIE
Lien Swinnen

PROJECT PICTURAAL
Nancy Slangen

KUNST EN CULTUUR lessen
Jonas Slegers

SCHILDERK. GRAFISCH
Ilse Schouten

TEKENKUNST ILLUSTRATIE
Wim Swerts (2-5)

KERAMIEK SCULPTURAAL
Judith Schils (2-5)

KERAMIEK DRAAIEN
Jan Winkels (2-5)

DIGITALE BEELDENDE
KUNSTEN
Stephanie Vandeput

SCHILDERK. RESTAURATIE
Luc Van Asten

PROJECT PLASTISCH
Doreen Poesen

PROJECT DIGITAAL
Stephanie Vandeput

PROJECT PICTURAAL
Nancy Slangen

woensdag

VOORMIDDAG 9U00-12U30

NAMIDDAG 13U30-17U00

AVOND 18U30-22U00

SCHILDERK. RESTAURATIE
Lien Swinnen
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SCHILDERK. EXPERIMENTEEL
Paul Drissen

SCHILDERKUNST MODEL-
WAARNEMING-TECHNIEK
Michiel Vandenzavel
18U00-21U30

KERAMIEK SCULPTURAAL
Doreen Poesen (1-5)

KERAMIEK DRAAIEN
Doreen Poesen (1) 
Max. 12 inschrijvingen

TEKENKUNST ILLUSTRATIE
Wim Swerts (1-5)

donderdag
PROJECT GRAFISCH
Ilse Schouten

KERAMIEK SCULPTURAAL
Judith Schils (2-5)

SCHILDERK. GRAFISCH
Ilse Schouten

SCHILDERK. PICTURAAL
Nancy Slangen

SCHILDERK. PICTURAAL
Nancy Slangen

SCHILDERK. GRAFISCH
Ilse Schouten

KERAMIEK SCULPTURAAL
Judith Schils (2-5)

KERAMIEK SCULPTURAAL
Doreen Poesen (1)

KERAMIEK DRAAIEN
Doreen Poesen (1)
Max. 12 inschrijvingen

vrijdag
SCHILDERK. EXPERIMENTEEL
Paul Drissen

zaterdag

Graad 4 Volwassenen • 8u/week • 5 leerjaren • +18 jaar



MUZIEK
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MUZIEK
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1STE GRAAD
MUZIEKINITIATIE
6-7 jaar I 1u/week I 2 leerjaren

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

Aan de leerlingen van 6 en 7 jaar worden spelenderwijs de beginselen en basisconcepten van de 
muziek bijgebracht. Samen zingen, muzikale spelletjes, beginselen van muzieknoten tot in groep 
proeven van verschillende instrumenten we doen het allemaal en zo gaan de kinderen in de 2de 
graad veel beter geïnformeerd zijn over wat hun uiteindelijke keuze voor instrument gaat zijn. 

In de eerste graad wordt er nog niet gevraagd om thuis te oefenen of om al een instrument aan te 
schaffen. Alles gebeurt op de academie.
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2DE GRAAD
INSTRUMENT
vanaf 8 jaar I 3u/week I 4 leerjaren OF 

vanaf 12 jaar I 3u/week I 3 leerjaren

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

 BORGLOON

 HOESELT

KIES JE INSTRUMENT (1u)
Vanaf 8 jaar kies je een instrument en ga je aan de slag  met het leren van de basistechnieken 
van je instrument. Je maakt ook een keuze over welke leermethode je wilt. Klassiek of Pop/
Rock/Jazz. Voor ons aanbod aan instrumenten en richtingen: zie onze website  
www.pentagoon.be 
Vanaf de 2de graad wordt thuisstudie en de aanschaf van een instrument wel verwacht.

MUZIKALE EN CULTURELE VORMING of MCV (1u)
De leerinhoud zal niet alleen rationeel, maar  ook praktisch benaderd worden: ritmische oe-
feningen met lichaam en klein slagwerk, intonatiebevordering via zang, gitaar of keyboard, 
expressieverhoging via allerhande leuke, assertiviteits- en fantasie-oefeningen.

Concreet zullen we dus enerzijds bezig zijn met het aanleren van basisvaardigheden zoals no-
ten lezen, symbolen herkennen en begrijpen, allerhande ritmes leren uitvoeren, enz. Anderzijds 
zullen we ons verdiepen in het verhaal dat muziek ons telkens weer brengt.  We zullen samen 
beleven welke gevoelens deze klanken bij ons oproepen en hoe we deze kunnen doorgeven.

SAMEN MUSICEREN (1u)
Samen muziek maken is één van de leukste dingen om te doen als muzikant. Soms zin-
gen we allemaal samen, soms komen onze instrumenten uit de les ‘instrument’ aan bod en 
spelen we samen de noten op het bord of wat akkoorden.
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3DE GRAAD
SAMENSPELER
3u/week I 3 leerjaren

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

 HOESELT

VERDIEPING IN JE INSTRUMENT (1u)
Je gaat in de 3de graad dieper in op technieken en stijl-elementen van je instrument. Verfijning, ver-
dieping en exploratie van je eigen muzikaliteit en smaak staan centraal. 

We zetten stek in op samenspelen. Je leert wat je moet kunnen en waar je je bewust van moet zijn 
als je zelf wil musiceren. Wat je hier leert, pas je toe tijdens het Samen Musiceren.

MUZIKALE EN CULTURELE VORMING of MCV (1u)
Je mag in de 3de graad kiezen hoe je je MCV invult. Ofwel heb je CultuurMix ofwel CultuurLab. 

CultuurMix is het systeem waarin elke twee weken een workshop wordt gegeven door een andere 
leerkracht, experten in het onderwerp dat ze geven. Dit kan heel uiteenlopend zijn. De sessies heb-
ben de volgende structuur: lezing/workshop van een uur; kleine test van 15min; vragenronde/verdie-
ping van 45min.

CultuurLab is dan weer een les die zich meer toelegt op muziektheorie zoals die praktisch toegepast 
kan worden in je dagelijkse muziekpraktijk. Deze sessies duren ook twee uur en vinden plaats afwis-
selend met de CultuurMix sessies.

Verder worden jullie verwacht (voor welke richting je ook zou kiezen) om 3 concerten bij te wonen 
over het hele jaar. Je krijgt de keuze uit 6 concerten waarvan er 5 doorgaan in CC de Velinx aange-
vuld met het Kerstconcert van de leraars in de academie. Voor de concerten in de Velinx hebben we 
een overeenkomst met de Velinx dat jullie de concerten kunnen bijwonen aan de verminderde prijs 
van €6,50 per concert.  

Jazz-Pop-Rock: woensdag 18u45-19u45 
Klassiek: vrijdag 18u15-19u30

SAMEN MUSICEREN (1u)
Samenspelen is een heel belangrijk aspect van muziek. Of het nu gaat over kamermuziek met enkele 
muzikanten, een strijkkwartet, een symfonisch orkest, een big band of een pop band, je leert hier alle 
kneepjes van het vak. 

De subtiele non-verbale communicatie tijdens het spelen, je instrument-specifieke functie en het 
samen ondersteunen van de muziek zijn maar enkele van de vele vaardigheden die je hier leert.
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4DE GRAAD
CREËERDER OF 
VERTOLKER
2u/week I 3 leerjaren

LOCATIE:  TONGEREN HOOFDVESTIGING

VERTOLKEND MUZIKANT (1u)
Als vertolkend muzikant leer je in je instrumentles hoe je andermans werk ‘vertolkt’. In je stu-
die hiervan kan je soms iets exact kopiëren, maar dit is niet het eindproduct dat we je leren 
maken.  
We leren je een stuk interpreteren, vrijheid vinden. Het stuk tot leven brengen! 

CREËREND MUZIKANT (1u)
Altijd al willen je eigen muziek maken en spelen? Deed je dat al enige tijd en wil je je daar nog 
meer in verdiepen? Dan is dit iets voor jou! In de instrumentlessen gaan we dieper in op alles 
wat creatie aangaat.  
Compositietechnieken, arrangement, sfeer, dit alles en nog meer komt aan bod!

SAMEN MUSICEREN (1u)
Samen muziek spelen blijft de kern van veel muziek. We leren ook hier hoe je samen  een be-
staand stuk interpreteert en tot leven brengt met je eigen creativiteit en inzicht voor stijl. Of 
we gaan hier net onze eigen geschreven stukken en arrangementen spelen en kijken wat voor 
innovatie we teweeg kunnen brengen.
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LESMOMENTEN MCV
TONGEREN
        

klas dag

WOENSDAG

ZATERDAG

uur

17U15-18U15 

13U00-14U00

leerkracht

Tine 

lokaal

1.6

1.6

MUZIEKINITIATIE 6-8 JAAR

JONGEREN

klas

2.1 A

2.1 B

2.2 A

2.2 B

2.2 C

2.3 A

2.3 B

2.4 A

2.4 B

lokaal

1.5

1.6

1.5

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6    
 

dag

WOENSDAG 

ZATERDAG

WOENSDAG

ZATERDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

WOENSDAG 

VRIJDAG

uur

15U15-17U15 
 
9U00-11U00

13U15-15U15 

11U00-13U00

16U15-18U15

11U00-13U00

13U15-15U15 
 

15U15-17U15

16U15-18U15

leerkracht

Tine 

Mariet

Tine 

Mariet

Stefanie

Mariet

Mariet

Mariet

Gitaaratelier   woensdag               13u15-16u15           Jeroen   3.1
Pianoatelier   donderdag              16u15-18u15   Johan    1.4
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LESMOMENTEN MCV
TONGEREN  

VOLWASSENEN & JONGEREN +12

klas

2.1 A

2.2 A

2.2 B

2.3 A

2.3 A

dag

VRIJDAG

ZATERDAG

DINSDAG

VRIJDAG

DINSDAG

uur

19U15-21U15  
 

9U00-11U00

19U15-21U15

17U15-19U15 

18U15-20U15

leerkracht

Tine

Stefanie

lokaal

1.6

1.5

1.6

1.5

1.6    
 

lokaal

1.6

1.6

lokaal

1.5

1.6

1.5

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6    
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LESMOMENTEN MCV
BORGLOON
        

LESMOMENTEN MCV
HOESELT
        

JONGEREN (8-12 JAAR)

JONGEREN (8-12 JAAR)

klas

2.1    STARTERS

2.2

2.3

2.4

klas

2.1  STARTERS

2.2

2.3

2.4

MCV 3DE GRAAD

dag

WOENSDAG 

WOENSDAG

ZATERDAG

ZATERDAG

dag

ZATERDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

uur

14U00-16U00 

13U00-15U00

9U00-11U00

10U00-12U00

uur

11U00-13U00

9U00-11U00

13U00-15U00

15U00-17U00

17U00-18U00

leerkracht

Thomas  

Thomas  

Thomas

Thomas 

leerkracht

Tine  

Tine
  
Hilde  

Hilde  

Stefanie
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LESMOMENTEN MCV
DERDE GRAAD
CULTUURMIX data volgen

        
                KLASSIEK               JazzPopRock
                  vrij. 18u15-19u30                   wo. 18u45-19u45
 cultuurmix cultuurlab cultuurmix  cultuurlab 

SEPTEMBER 11 /09 4/09 2/09 2/09
 25/09 18/09 9/09 16/09
   23/09 30/09

OKTOBER  9/10 2/10 7/10 14/10
 23/10 16/10 21/10 28/10 
  30/10

NOVEMBER  13/11 20/11  18/11
 27/11* 27/11* 25/11* 25/11*

DECEMBER  4/12   2/12
 15/12** 15/12** 15/12** 15/12**

JANUARI  15/01 8/01 6/01 13/01
 29/01 22/01 20/01 27/01

FEBRUARI 5/02* 5/02* 3/02* 3/02*
 26/02 12/02 10/02 24/02

MAART 12/03 5/03 3/03 10/03
  19/03 17/03
 26/03* 26/03* 24/03* 24/03* 
    31/03

APRIL 2/04 23/04 21/04 28/04
 30/04

MEI 21/05 7/05 5/05 12/05
 29-30/05* 29-30/05* 19/05 26/05
   29-30/05* 29-30/05*

JUNI   2/06 09/06
    16/06
    23/06

* TRY-OUT
** FEESTIVAL
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INFO EN LESROOSTER 
THEATER

“Theater is....” en nu mag je zelf iets invullen...als je, onder andere, zegt dat het nog een droom van je 
is wel dan is dit het juiste moment om de stap naar onze theaterklas te zetten ! Vanaf 8 jaar bieden 
wij jou een laboratorium waar je je theatrale experimenten ten volle kan beleven, onderzoeken en 
afwerken. Mosterd wordt uit het werk van oude en hedendaagse auteurs gehaald maar vooral uit 
jezelf. Naast vaste tekst werken we met improvisatie om de speler in jou het beste platform te geven 
om te stralen. Waar de één het theaterbeest in zichzelf wil leren leiden, lijdt de ander aan bibbers 
bij de gedachte alleen al aan een podium...ook die zenuwen leer je hier kanaliseren naar gezonde 
kriebels om op de scène te schitteren. Theater spelen/maken/beleven, vraagt ook een goede stem-
hygiëne, een lijf vol goesting om te transformeren en een hoofd dat klaar is voor elke te spelen rol. 
Aan de hand van verschillende parameters werken we in de les om het hele spelbewustzijn zo ruim 
mogelijk te maken binnen ieders mogelijkheden en naar ieders wensen. Voel je dus die goesting, 
schrijf je dan in. Natuurlijk kan je ook eens komen proeven van een les om je daarna volop te smijten. 
Heel graag tot gauw.

“Theater is magie !”

2de graad: WOORDATELIER vanaf 8 jaar • 1u/week • 4 leerjaren

P kriebels, verzinnen, niks is te gek, lijf kneden, stem vinden, spelen

3de graad: WOORDLAB vanaf 12 jaar • 2u/week • 3 leerjaren
P creëren , maken en schrappen, stil/oorverdovend, zoeken en vinden, theater ademen, spelen

4de graad: VERTELTHEATER 2u/week • 3 leerjaren
P woorden, beelden, lijf/stem, spelen, samen/solo, op maat of net niet, goesting
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LESMOMENTEN
TONGEREN
        

dag

WOENSDAG

VRIJDAG

ZATERDAG 

uur

13U15*

15U15*

17U15

18U30*

13U15*

15U15

16U15*

18U30*

10U00

11U00*

13U00

14U00

vak

WOORDSTUDIO

WOORDLAB VOLW.

WOORDATELIER

WOORDLAB VOLW.

VERTELTHEATER
STEMREGIE 
VOLWASSENEN

VERTELTHEATER
STEMREGIE 
VOLWASSENEN

WOORDSTUDIO

WOORDSTUDIO

WOORDATELIER

VERTELTHEATER
STEMREGIE 
VOLWASSENEN

WOORDATELIER

DRAMALAB
VOLWASSENEN

klas

3.3

3.2

2.4

3.3

4.1

4.2

3.2
 
3.1

2.2 EN 2.3

4.1

2.1

4.3

lokaal

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6
 
3.6

3.6

3.6

3.6

THEATER VANAF 8 JAAR

* LESMOMENT VAN 2U



AFSPRAKEN ALGEMEEN
EHBO

Zowel in onze hoofdvestiging alsook in onze filialen is er een EHBO-koffer aanwezig in de  
leraarskamer om de eerste hulp te bieden bij verwondingen.
Verschillende personeelsleden van ons team volgden reeds de opleiding tot  
eerste-hulp-verlener. Er is ook een AED aanwezig in de gang op het gelijkvloers naast het secreta-
riaat en de directie (Tongeren).
 
PARKING

Parkeren in onze hoofdvestiging kan op de bezoekersparking vooraan. Hier kan je 30min gratis 
parkeren. Indien je langer dan 30min aanwezig dient te zijn, krijg je een 10-beurtenkaart op het 
secretariaat.
Kinderen en jongeren kunnen ook afgezet worden op de kiss-and-ride-zone en kunnen van  
daaruit via een wandelpad veilig naar de academie wandelen.
 
FOTO’S 

Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen 
maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor 
onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Bij inschrijving geeft u hier  
automatisch toestemming voor, indien u hier niet mee akkoord bent of u zich in de loop van het 
schooljaar bedenkt, dan geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywet.
 
ZIEKTE LEERKRACHT 

Indien een leerkracht afwezig is, brengen we de leerlingen zo snel mogelijk op de hoogte via sms. 
Bij langdurige afwezigheid van de leerkracht zal er vervanging voorzien worden.
 
ZIEKTE LEERLING/CURSIST

Bij ziekte van de leerling/cursist, verwittigt u het secretariaat via 012 23 70 38 of de betrokken 
leerkracht(en) via email. Voor langdurige afwezigheid o.w.v ziekte is een doktersattest vereist.
 
KOPIËREN

Kopieën die nodig zijn voor de lessen kunnen kosteloos gemaakt worden op de academie 
(Tongeren). Kopiëren voor andere doeleinden wordt niet toegestaan.
 
CONTACT LEERKRACHT

Leerkrachten kunnen enkel gecontacteerd worden via hun email adres van de academie  
(naam.voornaam@pentagoon.be) Er worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld met  
leerlingen/cursisten.

ROOKVERBOD

Er geldt een algemeen rookverbod op het volledig domein van onze hoofdschool en vestigingen. 

HUISDIEREN

Er worden geen huisdieren toegelaten in onze academies.

ACADEMIEREGLEMENT

Onze academiereglementen kan u vinden op de website en ter inzage op het secretariaat.
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INSCHRIJVEN 2021-2022
Je kan je inschrijven na de paasvakantie via het secretariaat, Pentagoon Academie Tongeren, 
Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren of per mail naar kelly.liebens@pentagoon.be.

Inschrijven van nieuwe leerlingen kan via het secretariaat gebeuren of online via onze website. 
Online kan pas vanaf juni.
Het verminderd inschrijvingsgeld kan enkel toegekend worden met het juiste attest.
Elke leerling bevestigt bij de inschrijving:
• dat hij/zij niet is ingeschreven in een andere academie
• akkoord gaat met het academiereglement (op de website of secretariaat ter inzage)

SECRETARIAAT

Pentagoon Academie Tongeren, Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren
Op het secretariaat kun je terecht voor inschrijvingen, informatie over de opleidingen en 
lesmomenten.
Openingsuren:
dinsdag  9u00-17u00
woensdag   9u00-20u00
donderdag 9u00-17u00
vrijdag  9u00-20u00
zaterdag 9u00-14u00

CONTACT

Hoofdschool en secretariaat: Pentagoon Academie Tongeren (beeld, muziek en woord)
Adres: Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren
Tel: +32 (0)12 23 70 38
E-mail: info@pentagoon.be
Vestigingen Pentagoon Academie Tongeren
Munthuis, Muntstraat 25, 3700 Tongeren (beeld)
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren (beeld)
GBS De Zevensprong, Piringenstraat 30, 3700 Tongeren (beeld)
GBS De Herik, Kerkhenis 55, 3700 Tongeren (beeld)
Vestigingen: Pentagoon Academie Borgloon
Nieuwland 11B, 3840 Borgloon (beeld en muziek)
VBS De Boomgaard, Tongersesteenweg 332A, 3840 Bommershoven-Borgloon (beeld)
Vestigingen: Pentagoon Academie Hoeselt
Ter Kommen, Europlaan 2, 3730 Hoeselt (muziek)
Dorpsstraat 35, 3730 Hoeselt (beeld)
GBS Alt-Hoeselt, Sportpleinstraat 2, 3730 Hoeselt (beeld)
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INSCHRIJVINGSGELD 

De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld. 
Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden vóór 15 september.
Wanneer een cursist recht heeft op het verminderd tarief, moet het vereiste attest afgeleverd  
worden op het secretariaat uiterlijk 15 september. Indien u het attest niet tijdig kan afleveren dient 
het volledig inschrijvingsbedrag betaald te worden.
Bij de betaling  is een duidelijke mededeling noodzakelijk met vermelding van: naam en voornaam 
van de cursist + studierichting (muziek, woord, of beeldende kunst)

BEELD
leeftijd    volledig tarief    verminderd tarief*
- 18 jaar    114 euro (materiaal inbegrepen) 81 euro (materiaal inbegrepen)
18-24 jaar   156 euro
+24 jaar    350 euro    156 euro

MUZIEK EN THEATER
leeftijd    volledig tarief    verminderd tarief*
- 18 jaar    99 euro    66 euro
18-24 jaar   156 euro
+24 jaar    350 euro    156 euro

Inschrijven kan vanaf 6 jaar (behalve voor woord).  Leeftijd op 31 december.

GELDIGE ATTESTEN VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD

• Lid van een gezin waar reeds een normaal tarief betaald is. In geval van twijfel is de  
samenstelling van het gezin, door de gemeente verstrekt, vereist. (-18 jaar)
• Dezelfde cursist heeft inschrijvingsgeld betaald voor een andere studierichting aan een  
academie deeltijds kunstonderwijs. (-18 jaar)
• Volledig werkloos – leefloon – inkomensgarantie: attest VDAB – RVA – OCMW – pensioendienst.
• Personen met een handicap – 66% arbeidsongeschikt: attest FOD – ziekteverzekering 66%.
• Begunstigde verhoogde kinderbijslag 66%: attest FOD – kinderbijslagfonds – federaal  
agentschap kinderbijslag.
• Gezinsvervangend tehuis – MPI – pleeggezin: verklaring directie tehuis.
• Erkend politiek vluchteling: attest commissariaat Generaal – inschrijving vreemdelingenregister.
• Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming: attest ziekenfonds – uitpas met  
kansenstatuut.

BIJKOMENDE KOSTEN

• Voor de studierichting muziek, woord en beeldende kunst (hogere graad) worden de  
nodige didactische materialen apart afgerekend tijdens het academiejaar.
• Tweede instrument in de studierichting muziek: 50 euro

BETALINGSWIJZE

Via  overschrijving op BE39 0682 3316 7819 (SG Zuid-Limburg 13 Campus Academie Tongeren, 
3700 Tongeren) of met bancontact op het secretariaat (Tongeren).
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PENTAKALENDER  
            2021-2022
1 september  Aanvang van de lessen
1 november  Allerheiligen, geen les
1 nov. - 7nov. Herfstvakantie, geen les
11 november  Wapenstilstand, geen les
22-29 november PENTA-TRY&SHOW-OUT (Beeld Kinderen en Muziek/Theater) 
di. 14 december Pedagogische studiedag, geen les
wo. 22 december  FEESTIval wintereditie Pentagoon Tongeren
25 dec.- 9 jan. Kerstvakantie
1 januari  Nieuwjaar
28 feb. - 6 maart Krokusvakantie, geen les
14-19 maart  PENTA-TRY&SHOW-OUT (Beeld Kinderen en Muziek/Theater) 
3 apr. - 17 apr.  Paasvakantie
17 april   Pasen
18 april   Paasmaandag
1 mei   Feest van de Arbeid, geen les
26 mei   Hemelvaart, geen les
27-28 mei  Facultatieve verlofdagen
4-5 juni  PENTA-TOONT-TALENT in stad (Beeld Volwassenen en Muziek)

6 juni   Pinkstermaandag
24 juni    laatste lesdag 
23 juni   FEESTival en proclamatie HOESELT
17 juni    FEESTival en proclamatie BORGLOON
25 juni    FEESTival en proclamatie TONGEREN
28 juni    Penta-Personeelsparty

Meer info vindt u op de website: www.pentagoon.be
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MEER INFO? WE HOREN HET GRAAG!



VOLG ONS:

MET DANK AAN:

STAD TONGEREN
DE VELINX • GALLO-ROMEINS MUSEUM
GBS DE ZEVENSPRONG • GBS DE HERIK

ERFGOEDCEL • TESEUM • TOERISME • BIBLIOTHEEK

STAD BORGLOON 
VBS DE BOOMGAARD • BIBLIOTHEEK

GEMEENTE HOESELT
TER KOMMEN

GBS ALT-HOESELT • KINDEROPVANG DOLFIJN
BIBLIOTHEEK 

Pentagoon Academies pentagoon_in_the_picture
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