
INFOBRIEF MUZIEKSCHOOL LOCHRISTI 2018-2019 

Muzikale opleiding voor jong en oud 

Muziekschool Lochristi staat voor een toegankelijke muziekopleiding waarin de noden en wensen van 

de leerling centraal staan. Wij bieden een divers lessenpakket aan waarin elke leerling zijn/haar route 

kan uitstippelen. 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen genieten van deze muziekopleiding, in de lokalen van GBS 

Lochristi (Koning Boudewijnlaan, 9080 Lochristi – recht tegenover de bibliotheek) 

Onze instrumentlessen gaan door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 16u, op woensdag 

vanaf 13u, op zaterdag vanaf 9u. 

Inschrijvingsgelden 

Een afgesproken lesmoment met de leerkracht is pas definitief na het storten van het inschrijvingsgeld. 

Na inschrijving krijg je automatisch een mail met betalingsuitnodiging en gestructureerde mededeling. 

Vanaf de 3e inschrijving binnen hetzelfde gezin ontvangt u een gezinskorting: 

3 inschrijvingen binnen 1 gezin:  € -30  (op het totale inschrijvingsbedrag) 

4 inschrijvingen binnen 1 gezin:  € -80  (op het totale inschrijvingsbedrag) 

5 inschrijvingen binnen 1 gezin:  € -120  (op het totale inschrijvingsbedrag) 

Indien u een aangepaste betalingsregeling wenst, kan u ons altijd aanspreken.  

Gezinnen die aangesloten zijn bij het Sociaal Huis kunnen aanspraak maken op het sociaal 

inschrijvingstarief (-€45 per ingeschreven gezinslid).  

Voor mensen met een handicap en een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of voor personen 

die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide voorzien wij een korting 

van 50% op alle inschrijvingsgelden. Gelieve hiervoor bij inschrijving een van volgende attesten voor 

te leggen:  

• een attest van het Ministerie van Sociale Zaken (Algemene directie v. d. uitkeringen 

aan gehandicapten, Zwarte Lievevrouwstraat 3c - Brussel) 

• attest van het ziekenfonds als daarop de graad van arbeidsongeschiktheid en het 

RIZIV-nummer vermeld staan. 

 

  

  



AFDELING MUZIEK 

Voor alle vakken van onze afdeling MUZIEK en/of WOORD betaalt u éénmalig een 

inschrijvingsbedrag van € 60. Dit bedrag omvat alle verzekerings- en verwerkingskosten van uw 

inschrijving. 

De formule is (bv.): Inschrijving € 60 + Jaar 2 (€ 100) + instrument (€ 10) = € 170 totaal 

  + € 30 per maand voor instrumentlessen - zie blz 5,6 
 

GROEPSLESSEN  

 

A.M.V. (ALGEMENE MUZIKALE VORMING) 

Muziekinitiatie 

(Lochristi) 
Prijs Lesmoment Leeftijd 

Muziekbad + € 90 
woensdag 14u20-15u00 

zaterdag   09u20-10u00 
1e kleuterklas 

Initiatie I + € 100 
woensdag 15u00-16u00 

zaterdag   10u00-11u00 

2e en 3e 

kleuterklas 

Initiatie 2 + € 100 
woensdag 16u00-17u00 

zaterdag   11u00-12u00 
1e leerjaar 

Muziekinitiatie 

(Sint-Amandsberg *) 
Prijs Lesmoment Leeftijd 

Muziekbad + € 90 donderdag 15u50-16u30 1e kleuterklas 

Initiatie 1 + € 90 donderdag 16u30-17u10 
2e en 3e 

kleuterklas 

Initiatie 2 + € 90 donderdag 17u10-18u00 1e leerjaar 

* In lokalen VBS Sint Jans Oude Bareel  

 
      

Muziektaal Prijs Lesmoment Leeftijd 

Jaar 1 + € 90 * 

woensdag 13u00-14u30 

vrijdag      17u00-18u30 

zaterdag   09u30-11u00 

2e, 3e en 4e 

leerjaar 

Jaar 2 + € 100 * 

woensdag 13u00-15u00 

vrijdag      16u00-18u00 

zaterdag    09u00-11u00 

4e, 5e en 6e 

leerjaar of na 

Jaar 1 

Jaar 3 + € 100 * 

woensdag 13u00-15u00 

vrijdag      16u00-18u00 

zaterdag   09u00-11u00 

na Jaar 2 

* Chromatisch klokkenspel niet inbegrepen. Dit kan aangekocht worden via de muziekschool. 

 

  



* Samenspel valt voor sommige leerlingen van Klas/Groep 6 op een ander moment (altijd aansluitend op notenleer) 

       Gitaristen:  16u00-18u00 (16u00 gitaar-ensemble, 17u00 notenleer) 

       Pianisten:  17u00-19u00 (17u00 notenleer, 18u00 piano-ensemble) 

       Blazers: 16u00-18u00 (16u00 blazersensemble, 17u00 notenleer) 

       Drummers:  Jullie worden verdeeld over de verschillende ensembles. We houden rekening met het lesmoment 

   dat je zelf verkiest. 

* Voor koor betaal je een jaarlijks bedrag van €20 bij de (en geen €60 inschrijvingsgeld) 

** Enkel gratis als je reeds een inschrijvingsbedrag van €60 betaald hebt voor een andere les. 

Indien niet: éénmalig per schooljaar €60 algemeen inschrijvingsgeld te betalen. 

Muziekleer Prijs Lesmoment Leeftijd 

Klas 4 + € 100 
woensdag 15u00-17u00 

zaterdag 11u00-13u00 
na Jaar 3 

Groep 4 + € 100 woensdag 15u00-17u00 na Jaar 3 

Klas 5 + € 100 
woensdag 15u00-17u00 

zaterdag 11u00-13u00 
na Klas 4 

Groep 5 + € 100 woensdag 15u00-17u00 na Groep 4 of Klas 4 

Klas 6 * + € 100 zie uitleg hieronder na Klas 5 

Groep 6 * + € 100 zie uitleg hieronder na Groep 5 of Klas 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Volwassenen Prijs Lesmoment Leeftijd 

Jaar 1 + € 90 dinsdag 19u00-20u00 vanaf 14 jaar 

Jaar 2 + € 90 dinsdag 20u00-21u00 na Volwassenen Jaar 1 

A.M.C. (Algemene MuziekCultuur) 

Muziekgeschiedenis + € 100 donderdag 19u30-20u30 

Compositietechnieken 

individueel 
+ €10 op individuele afspraak 

Ensemble 

Kinderkoor € 20 * vrijdag 18u30-19u30 7 tot 13 jaar 

Jongerenkoor € 20 * vrijdag 19u30-21u00 vanaf 14 jaar 

Djembé + € 90 dinsdag 19u00-20u00 
na 1 jaar  

individuele les 

Pop/Rock Band + € 90 vrijdag 18u30-19u30 
3 jaar 

instrumentervaring 

Gitaar-ensemble gratis ** woensdag 16u00-17u00 
4 jaar 

instrumentervaring 

Piano-ensemble gratis ** woensdag 18u00-19u00 
4 jaar 

instrumentervaring 

Strijkers-ensemble gratis ** woensdag 16u00-17u00 
4 jaar 

instrumentervaring 

Youth Band gratis ** zaterdag 9u45-10u45 
enkel blazers, 3 jaar 

instrumentervaring 



AFDELING WOORD 

Voor alle vakken van onze afdeling WOORD en/of MUZIEK betaalt u éénmalig een 

inschrijvingsbedrag van € 60. Dit bedrag omvat alle verzekerings- en verwerkingskosten van uw 

inschrijving. 

Bijvoorbeeld: Inschrijving € 60 + Musical Maxi (€ 110) + Voordracht - impro (€ 100) = € 270  

MUSICAL (ZANG / DANS / TONEEL) 
Mini + € 100 zaterdag 12u00-13u30 1e en 2e leerjaar 

Midi Jong + € 110 zaterdag 12u30-14u30 
3e, 4e, 5e en 6e 

leerjaar 

Midi Oud + € 110 zaterdag 14u30-16u30 
1e, 2e en 3e 

middelbaar 

Maxi + € 120 zaterdag 14u30-17u10 
4e middelbaar en 

ouder 

nieuw! Volwassenen + € 110 Lesdag nog te bepalen 18 en ouder 

A.V.V. (ALGEMENE VERBALE VORMING) 

Voordracht - impro + € 100 
zaterdag  

10u00-11u00 

kinderen en jongeren 

jonger dan 18 jaar 

Voordracht - dictie + € 10 * 
zaterdag  

(in samenspraak) 
geen leeftijdsgrens 

* De lessen voordracht - dictie hebben een individuele aanpak en kunnen apart of per twee gevolgd worden. 

Naast het inschrijvingsgeld van €70 (€60 + €10) aan de school betaal je per maand €30 aan de leerkracht, 

óf elk €15 als je per duo komt.  

  



INDIVIDUELE INSTRUMENTLESSEN (+ € 10) 

Op elke weekdag organiseren wij individuele instrumentlessen voor kinderen, jongeren en 

volwassenen.  

Ons aanbod: accordeon, piano, keyboard, gitaar (klassiek, folk, pop, elektrisch), basgitaar,  

(alt-)viool, cello, dwarsfluit, saxofoon, trompet, trombone, hoorn, tuba, hobo, blokfluit, djembé 

(individueel), zang (pop, klassiek, musical), drum, klarinet en harp.  

Voor andere instrumenten werken wij met een wachtlijst en contacteren wij u van zodra wij 

voldoende geïnteresseerden hebben om deze les op te starten. 

Onze instrumentlessen zijn individueel, duren 30 minuten en gaan op wekelijkse basis 

door volgens de gewone schooljaarkalender. 

Door de individuele aanpak hebben we de vrijheid om op ieders eigen tempo te werken 

en op de wensen van de leerling in te spelen. Als volwassene (of jongeren vanaf 14 jaar) kan 

je instrumentles volgen zonder andere verplichte vakken.  Het is echter wel mogelijk om 

aangepaste notenleerles voor volwassenen te volgen (zie blz 3).  

Voor meer info over de weekplanning of een overzicht van de beschikbare lesmomenten 

voor uw gekozen instrument nodigen wij u graag uit op één van onze inschrijvingsdagen, of 

zijn wij steeds bereikbaar via mail. 

Nieuw!! KAMERMUZIEK 
 

Wil je graag met andere instrumenten samen spelen in een klein groepje?  

Vanaf dit jaar kan je naast je instrumentles ook ensemble-les krijgen.  

Zo kan je met 2 of meer leerlingen een les volgen en wordt het wekelijks lesmoment in 

samenspraak vastgelegd. Het maandelijks lesgeld wordt verdeeld over het aantal leerlingen. 

Reglement betaling instrumentlessen : zie volgende pagina.  



Schoolreglement i.v.m. de individuele instrumentlessen 

Betaling 

▪ De leerling betaalt €30 per lesmaand per half uur individuele instrumentles. 

▪ Dit bedrag moet gepast betaald worden aan de leerkracht, op de eerste les van de 

nieuwe maand, hetzij cash, hetzij via directe overschrijving dmv. een betaalapp op de 

smartphone (bancontact, payconic…). 

Afwezigheid van de leerling: 

▪ Elke leerling heeft recht op 1 inhaalles voor 1 gemiste les per schooljaar, waarbij de 

aard van de afwezigheid geen rol speelt.  

 

▪ De leerkracht biedt hiervoor minstens 2 mogelijke inhaalmomenten aan, hetzij tijdens 

de lesweek, hetzij tijdens de vakanties, binnen de maanden september tot en met 

juni. Deze twee inhaalmomenten mogen niet in dezelfde week vallen.  

 

▪ Als de leerkracht geen 2 momenten heeft voorgesteld, wordt deze ene les (€9) 

afgetrokken van bij het lesgeld van de maand juni.  

 

▪ Op deze regelgeving is er 1 belangrijke uitzondering: bij langdurige afwezigheid van 

medische aard kan - gedurende die periode - het lesgeld worden kwijtgescholden. 

Om hierop aanspraak te maken moet een doktersbriefje worden aangebracht voor 

een periode van minimum 14 dagen. Enkel de gemiste lessen die door dit 

doktersbriefje gestaafd worden kunnen worden teruggevorderd.  

Afwezigheid van de leerkracht: 

▪ Bij afwezigheid van de leerkracht wordt dit lesgeld (€9 / les) van de volgende maand 

afgehouden. Het staat de leerkracht wel vrij om een inhaalles te plannen, maar dit 

kan de leerling niet verplicht worden. Echter:  

• Afspraak gemaakt / niet komen opdagen = wel ingehaald  

• Geen afspraak gemaakt = niet ingehaald 

Stopzetten van de lessen: 

▪ De leerling moet ten laatste de laatste les van de vorige lesmaand verwittigen dat zij de 

lessen zullen stopzetten. Doen zij dit niet, dan kan de leerkracht eisen dat zij nog de 

volledige volgende lesmaand betalen (€30). De muziekschool zal de leerkracht hierbij 

steunen, doch niet zelf het initiatief nemen om deze vergoeding te eisen. 

Tot slot: 

Wij nodigen u uit om van uw betalingen ook zelf een overzicht bij te houden. Goede 

afspraken maken goede vrienden! 

 


