Artistiek Pedagogisch Project (APP) van “Kunstkoepel ACADEMIE VOOR BEELD”
Bilzen met vestigingsplaatsen Schoonbeek-Beverst, Gellik, Kleine Spouwen,
Mopertingen, Munsterbilzen en Veldwezelt.
Het schoolteam creëert een atmosfeer waarin de cursist gestimuleerd wordt tot een actieve
creatieve kunstbeoefening binnen onze schoolcultuur.
Onze schoolcultuur
Binnen onze school streven we een cultuur na die zich zowel intern als extern richt op kwaliteit
en creativiteit.
Intern gericht
- Kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden
- Begeleiding door vakspecialisten
- Een huiselijke, veilige sfeer creëren
- Met wederzijds respect behandelen
- Transparant beleid en open en duidelijke communicatie voeren
- Met medeverantwoordelijkheid van iedereen voor materiaalgebruik en infrastructuur
Extern gericht
- Zich aan en in de “buitenwereld” tonen met kwaliteitsvolle projecten, gelinkt aan atelier en
leerlingen
- Kunst promoten en toegankelijk maken voor iedereen
De leerling en cursist
Leerlingen en cursisten staan centraal.
Rekening houdend met de eigenheid van iedere leerling om individueel en in groep een
leerrijke omgeving te vormen.
De minimumdoelen die we nastreven zijn:
Creatieve aspecten
- durven ontdekken, onderzoeken en experimenteren
- binnen een vooropgestelde opdracht en afbakening een eigen expressie verwezenlijken
- eigen beleving en fantasie, kunnen omzetten in ontwerpen en ideeën
- overstijgen van eigen artistieke grenzen door zelfreflectie
Kennisaspecten
- verwerven van materiaalkennis
- verwerven van inzicht in kunsttheorieën
- zich verdiepen in de beeldtaal
- vanuit een historisch en sociaal-cultureel kader kunst kunnen begrijpen en ervaren
Attitude en esthetische aspecten
- in dialoog gaan met medeleerlingen/medecursisten/ leerkrachten over kunst
- durven aan (zelf)reflectie te doen, kritische bedenkingen aanhoren en kunnen verwerken

Het schoolteam
Streefdoel
- Vernieuwend kunstonderwijs brengen via een open en veilige communicatie binnen het
leerkrachtenteam
- Leerkrachten nemen de vrijheid om elk in hun eigen klas persoonlijke pedagogische accenten
te leggen
- Aangeboden opdrachten worden evenwichtig opgesteld, met als doel een mooie balans
vinden tussen het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes, zonder het eindproduct uit
het oog te verliezen, waarop een leerling of cursist terecht trots kan zijn
- Elke leerling en cursist wordt individueel opgevolgd, doorheen de jaren, het schoolteam
evalueert het leerproces en het eindresultaat
- Er worden momenten gecreëerd, waarbij er met klas- of graad-overschrijdende opdrachten
gewerkt wordt
De organisatie van ons onderwijs is terug te vinden in ons academiereglement, hoofdstuk 14:
Structuur van de academie.
Kunstkoepel ACADEMIE VOOR BEELD is een onderwijsinstelling voor Deeltijds Kunstonderwijs,
door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd. Er wordt aan de leerplannen beeldende en
audiovisuele kunsten (OVSG), jaarplannen en evaluaties van het Deeltijds Kunstonderwijs
beantwoord.

