Deeltijds Kunstonderwijs

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
1 6 6 3 .

Blindestraat 35 B-2000 Antwerpen
Tel (03) 213 71 60 (62) (63) Fax (03) 213 71 69
info@kaskadko.be
www.academieantwerpendko.org

Inschrijvingsformulier Academiejaar 2018-2019
3de graad (12-17jarigen), 4de graad en specialisatiegraad
.Al deze gegevens zijn verplichtend voor inschrijving en bindend voor het Ministerie van
.Onderwijs. Gelieve ze duidelijk en in HOOFDLETTERS in te vullen. Nnnnnnnnnnnnnnn
HERINSCHRIJVING:  Ja / Neen
FAMILIENAAM: ……………………...……………………………………………….… ( Geboortenaam ! )
VOORNAAM: (identiteitskaart) .……………………………………..

NATIONALITEIT: …………………...

RIJKSREGISTERNR: ……………..………………………..(VERPLICHT voor iedereen woonachtig in België)
GEBOORTEPLAATS: ……………………………………….…...

GEBOORTEDATUM: ….. /……/………

ADRES: ………………………………………………………..….

straat

POSTCODE: ………………..

GEMEENTE:…………………….………

TELEFOONNUMMER: ………/……………………..……………

GSM: …...…………………………..……

nr.: ………..

bus: ……...….

EMAILADRES: ……………………………………………………………………………………………………
ICE( in case of emergency): …………………………………………….

TELEFOON: ……………………………

Wenst in te schrijven in het ………...…………..…...jaar van de ……………………graad *
Alle 2e, 3e,en 4e jaars van de vierde graad, gelieve aan de achterkant van dit document
je keuze te maken tussen de theoretische vakken.
Afdeling: ………………………... ………………………………………………
*schrappen wat niet past
.Belangrijke informatie aangaande de overschrijving van het inschrijvingsgeld nnnnnnnn
Het volgen van de theorievakken en bijvakken is verplicht.

Inschrijvingen worden afgesloten op 30 september 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

De student verklaart dat hij/zij enkel en alleen in deze DKO academie ingeschreven is.
Ondergetekende, ……………………………………….., verklaart hierbij € .…….. ……....
inschrijvingsgeld te hebben ontvangen van dhr / mevr………………………………………....
Datum: ………/……………………/2018. BANCONTACT / CASH / OVERSCHRIJVING
Vermeld bij overschrijving via de bank steeds naam van de student en de afdeling.
NAAM (VOLUIT) en
HANDTEKENING ONTVANGER:
HANDTEKENING STUDENT:
voor kennisname en akkoord schoolreglement:

……………………………………………….
Rekeningnummer:

068-2328641-86

…...……………………………….............

IBAN Nummer: BE78 068-2328641-86

BIC: GKCCBEBB

Maak je keuze tussen volgende theoretische vakken:

0 Kunst en Cultuur: Oudheid: 1 keer per maand (dinsdag 18.00u - 21.30u,
week1)
0 Kunst en Cultuur: Barok & Renaissance: 1 keer per maand (dinsdag 18.00u 21.30u, week 2)
0 Kunst en Cultuur: 19e eeuw: 1 keer per maand (dinsdag 18.00u - 21.30u, week
3)
0 Kunst en Cultuur: 20e eeuw: 1 keer per maand (dinsdag 18.00u - 21.30u, week
4)
0 Actuele Kunst- en Cultuurfilosofie: 1 keer per maand (maandag 18.00u 21.30u, week 3)
0 Theatergeschiedenis: 1 keer per maand (woensdag 18.00u- 21.30, week 3)
0 Muziekgeschiedenis: 2 keer per maand (maandag 18.00 - 21.30u, week 1 & 3)
0 Filmgeschiedenis: 1 keer per maand (donderdag 18.00u -21.30u, week 4)
0 Kunstbeschouwing : 1 keer per maand ( zaterdag 13u30 -17u00, week 3)

Ondergetekende………………………………. verklaart……………………..
te willen volgen als verplicht theoretisch vak.

Handtekening
…………………………

