HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVING
Gemeentelijke academie voor muziek, woord en
dans Sint-Pieters-Woluwe

Mijnacademie.be
Via mijnacademie.be krijg je toegang tot jouw inschrijving of deze van je kinderen in één van de Vlaamse
academies voor beeldende kunsten, muziek, woordkunst-drama en dans. Naast de inschrijving kun je
doorheen het schooljaar ook je evaluatie raadplegen, fiscale attesten downloaden en nog veel meer...
1. Ga naar https://www.mijnacademie.be/gamwdsintpieterswoluwe. Je wordt rechtstreeks naar de
pagina van onze school geleid.
2. Maak een account aan:

3. Meld aan met je nieuwe inloggegevens
4. Voeg een nieuwe leerling toe aan je account:

Je kan per gezin meerdere leerlingen toevoegen. Zorg er zeker voor dat het adres overeenkomt!

5. Controleer je contactgegevens en verklaar je akkoord met het academireglement, het artstiek
pedagogisch project en de publicatie van (niet gericht) beeldmateriaal:

-

Het academiereglement is te raadplegen via een downloadbaar pdf-document.
Hat artistiek pedagogisch project, de visie van onze academie op het aangeboden kunstonderwijs
in de brede zin, kan je eveneens downloaden en doorlezen.
Onze academie gebruikt regelmatig niet gericht beeldmateriaal voor publicaties allerhande. Je
kan aangeven of je dit al of niet wenst.

Inschrijven voor één of meerdere domeinen
6. Kies een domein: muziek, woordkunst-drama, dans of domeinoverschrijdende initiatie.

7. Kies voor elk vak een lesmoment en –locatie.
a. Voor leerlingen die reeds ingeschreven zijn aan onze academie: We stellen jou een
logisch vervolg voor op basis van de inschrijvingen van dit schooljaar.
Indien je hierover gvragen hebt, contacteer dan het secretariaat van de academie op
02 773 18 56 of via gma-secretariaat@woluwe1150.be
b. Kies, indien gewenst, een andere vestigingsplaats.

c. Voor nieuwe leerlingen: je kan een keuze maken op basis van je leeftijd en bepaalde
toelatingsvoorwaarden.
Indien je hierover vragen hebt, contacteer dan het secretariaat van de academie op
02 773 18 56 of via gma-secretariaat@woluwe1150.be

8. Klik op “bevestigen”. Je ontvangt een bevestigingsmail met betalingsinstructies.
a. Er wordt rekening gehouden met toekenning van officiële korting: tweede cursus, tweede
gezinslid (jongeren), leeftijd…
b. Kortingen met attest: indien je van ening bent korting te genieten op basis van een
bepaald attest (bijvoorbeeld werkloosheidsattest), neem dan contact op met het
secretariaat op 02 773 18 56 of via gma-secretariaat@woluwe1150.be.
Je betaalt eerst het volledige tarief en na goedkeuring van jouw attesten door de
academie, zal het teveel betaalde bedrag terug worden overgemaakt.
Kijk voor een volledig overzicht van de kortingsmogelijkheden op onze website:
https://sites.google.com/site/muzacspw/Inschrijving/tarieven
c. Opgelet: de inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Neem voor alle vragen contact op met het secretariaat op 02 773 18 56
of via gma-secretariaat@woluwe1150.be.

