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55 2020_CBS_01180 Aanvraag aanpassing materiaalbijdrage  en 
inschrijvingsgeld vrije leerlingen schooljaar 2020-
2021 - Leeuwse Kunstacademie - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther 
Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; 
mevrouw Marleen De Kegel; de heer Walter Vastiau

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Tijdens de zitting van 8 juni 2020 werd goedkeuring gevraagd aan het schoolbestuur om 
het volgende schooljaar geen materiaalbijdrage te vragen aan de leerlingen van de 
Leeuwse Kunstacademie. Dit om de leerlingen te compenseren voor het abrupt 
stopzetten van de lessen tijdens dit schooljaar, en om in te spelen op de mogelijkheid dat 
ook volgend schooljaar corona roet in het eten zal gooien. Het punt werd verdaagd.

Momenteel betalen de leerlingen van de eerste graad €10 materiaalbijdrage en de 
leerlingen van de tweede, derde en vierde graad €15. Voor de administratieve eenvoud 
en voor het evenwicht, stelt de directie voor de materiaalbijdrage voor alle leerlingen 
vast te leggen op €10. Deze vereenvoudigde tarieven maken het innen van de 
inschrijvingsgelden overzichtelijker. Ook komen ze zo tegemoet aan de vrees dat ook 
komend schooljaar een deel van de lessen zal wegvallen.

Dit schooljaar konden vrije leerlingen ervoor kiezen enkel de lessen kunstgeschiedenis te 
volgen, dit tegen het verlaagd inschrijvingstarief van €100. Na evaluatie bleek de kost 
voor het invoeren van dit vak voor vrije leerlingen hoger te liggen. Er wordt voorgesteld 
het inschrijvingsgeld gestaag te verhogen. Voor schooljaar 2020-2021 zou het daarom 
worden vastgelegd op €150.

Deze aanpassingen zullen worden opgenomen in het retributiereglement.

Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
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De gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2019 betreffende de goedkeuring van het 
retributiereglement van het deeltijds kunstonderwijs.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die 
eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of 
overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De eerste graad telt ongeveer 200 leerlingen, die elk een materiaalbijdrage van €10 
betalen. De tweede en derde graad telt ongeveer 40 leerlingen, die elk een 
materiaalbijdrage van €15 betalen. De vierde graad telt ongeveer 55 leerlingen, die elk 
een materiaalbijdrage van €15 betalen. Door de materiaalbijdrage voor alle leerlingen 
gelijk te stellen, zal de kunstacademie €475 minder innen.

Besluit

Artikel 1
Het schoolbestuur van de Leeuwse Kunstacademie, gevestigd Pastorijstraat 21 in 1600 
Sint-Pieters-Leeuw, beslist om de leerlingen van de tweede, derde en vierde graad van 
de Leeuwse Kunstacademie die ingeschreven waren voor schooljaar 2019-2020, 5,00 
euro korting te geven op hun materiaalbijdrage als ze zich inschrijven voor schooljaar 
2020-2021.

Artikel 2
Het schoolbestuur van de Leeuwse Kunstacademie, gevestigd Pastorijstraat 21 in 1600 
Sint-Pieters-Leeuw, beslist om het inschrijvingsgeld van de vrije leerlingen aan de 
Leeuwse Kunstacademie die enkel de lessen kunstgeschiedenis volgen, voor het 
schooljaar 2020-2021 vast te stellen op 150,00 euro. Kosten voor klasgerelateerde 
bezoeken zijn voor rekening van de vrije leerling.

Bijlagen
1. brief aan schoolbestuur over materiaalbijdrage 2020 2021.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen 
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AAN
HET GEMEENTEBESTUUR
PASTORIJSTRAAT 21
1600 SINT-PIETERS-LEEUW

                                                                                                        Sint-Pieters-
Leeuw, 19 mei 2020

Betreffende: materiaalbijdrage van studenten kunstacademie schooljaar 2020-2021
                       Aanvraag plaatsing spandoek gevel academie voor schooljaar 2020-2021

Geachte heer, mevrouw,

Ook op de kunstacademie heeft het Coronavirus gezorgd voor een vroegtijdig en abrupt 
stopzetten van de lessen en het wegvallen van het 3de trimester. In tegenstelling tot het 
basis en middelbaar onderwijs werden er voor het deeltijds kunstonderwijs tot op 
vandaag geen maatregelen getroffen die het inhalen van leerstof op de academie 
mogelijk maken behalve voor jongeren die willen doorstromen naar het Hoger 
Kunstonderwijs en vanaf 25 mei op de academie 1 op 1 onderwijs kunnen volgen. 
Momenteel hebben we geen jongeren die dergelijke plannen hebben voor volgend 
schooljaar. Ondertussen hebben we in de mate van het mogelijke maximaal ingezet op 
lesopdrachten via Teams en onze Facebookpagina.
Vanaf 2 juni kunnen in principe jongeren en volwassenen op de academie komen 
studeren of werken zonder begeleiding.
We wachten op een advies van veiligheidsadviseur Pierre Pannus die eerstdaags een 
rondgang houdt in de academie om te kijken welke ingrepen er dienen te gebeuren om 
de academie te mogen openstellen. 
Rekening houdend met de maatregelen die nog kunnen getroffen worden wil het 
lerarenteam van de academie zoveel mogelijk inzetten op het inhalen van de leerstof 
voor de leerlingen die dit schooljaar zijn ingeschreven door de academie open te stellen 
tijdens de zomervakantie en er les te organiseren. Zo willen we ook met het nieuwe 
schooljaar indachtig de communicatielijn met de studenten open houden.
We organiseren geen Eindejaarstentoonstelling maar werken aan een digitale versie 
online.
Wat de inschrijvingen voor volgend schooljaar betreft is het koffiedik kijken: nogal wat 
volwassenen twijfelen om zich terug in te schrijven en 330€ inschrijvingsgeld te betalen 
zolang niet duidelijk is hoe de Coronasituatie in het najaar zal evolueren. 

1. Kan het Gemeentebestuur in overweging nemen om ter compensatie voor 
het wegvallen van het 3de trimester geen materiaalbijdrage aan te 
rekenen voor de leerlingen die zich voor volgend schooljaar willen 
inschrijven?

Dit schooljaar betaalden een 200tal kinderen 10€ materiaalbijdrage bovenop 67€ 
inschrijving
                                                  40tal jongeren      15€ materiaalbijdrage bovenop 67€ 
inschrijving
                                             55tal volwassenen 15€ materiaalbijdrage bovenop 314€ 
inschrijving 

2. Indien het schoolbestuur hiermee toch niet akkoord kan gaan zou ik toch 
willen voorstellen om de tarieven van de materiaalbijdragen van de 
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verschillende leeftijdsgroepen te vereenvoudigen om het innen van de 
inschrijvingsgelden enigszins overzichtelijker te maken.

nieuwe inschrijvingstarieven DKO schooljaar 2020 – 2021 + nieuw voorstel 
materiaalbijdrage: 
_______________________________________________________________________
_____ 
inschrijvingstarief kinderen: 68€   (verminderd tarief = 44€)  + 10€ materiaalkosten)
inschrijvingstarief jongeren: 68€   (verminderd tarief= 44€)  + 10€ materiaalkosten (nu 
15€)   
inschrijvingstarief volwassenen:318€ (verminderd tarief= 134€) + 10€ materiaalkosten 
(nu 15€) 

3. Kan de academie tegen de zijgevel van de academie een spandoek op 
frame bevestigen vanaf juli 2020 tot september 2020 om het nieuwe 
schooljaar aan te kondigen? 

Met vriendelijke groeten,
Patrick Huybrechts, directeur

algemeen directeur
Walter Vastiau

burgemeester
Luc Deconinck


