
STEDELIJKE 
KUNSTACADEMIE TIELT




DOOR DE LEERLING/OUDER IN TE VULLEN - HOOFDLETTERS A.U.B. 
 

INDIEN U ZICH VOOR DE ALLEREERSTE KEER INSCHRIJFT AAN DE ACADEMIE, GELIEVE VAK HIERNAAST AAN TE KRUISEN  
 

RIJKSREGISTERNUMMER:  

NAAM:       VOORNAAM: 

GEBOORTEDATUM: 

GEBOORTEPLAATS: 

STRAAT:           NR: 

POSTCODE:         GEMEENTE: 

VAST TELEFOONNUMMER: 
 

MOBIEL TELEFOONNUMMER (VOOR VERWITTIGINGEN):  
 

E-MAIL (VOOR VERWITTIGINGEN): 

DAGSCHOOL + GEMEENTE: 

 Ik ga akkoord met het academiereglement, raadpleegbaar op de website van de academie en in het secretariaat. 

 Ik geef toestemming om afbeeldingen van mezelf of van mijn kind te gebruiken op foto of video, bedoeld voor de website,  
 sociale media, schooltijdschrift, affiches, enzovoort (u kan deze toestemming te allen tijde opnieuw intrekken).  

De verzamelde gegevens omtrent de leerling worden uitsluitend gebruikt voor de onderwijsorganisatie. U kunt op elk ogenblik 
opvragen welke gegevens bijgehouden worden en waarvoor toestemming verleend wordt.  

Is er een bepaalde zorgbehoefte bij de leerling waar rekening mee kan gehouden worden?              Ja       Neen 
Indien van toepassing, kan u dit noteren op de keerzijde van dit inschrijvingsformulier.  

ENKEL BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE 

DATUM INSCHRIJVING: 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2021-2022

G R A A D :

EERSTE GRAAD (6-7 JAAR)

TWEEDE GRAAD (8-11 JAAR)

DERDE GRAAD (12-17 JAAR)

VIERDE GRAAD + SPECIALISATIE (+18)

K L A S G R O E P  ( Z I E  #  L E S S E N R O O S T E R ) :

2     0     2     1

handtekening leerling/ouder: handtekening inschrijvend personeelslid:

De betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt via een overschrijving die u meteen meekrijgt ofwel opgestuurd krijgt via e-mail of per post. Uw rekeninguittreksel geldt als betalingsbewijs. 
De ingeschreven leerling of diens ouders verbinden zich ertoe het inschrijvingsgeld te betalen binnen de veertien dagen. Tariefverminderingen (zie website) op het inschrijvingsgeld worden 
in de loop van oktober/november teruggestort na betaling van het inschrijvingsgeld en na afgifte van het kortingsformulier en de wettelijke attesten. U vindt een lijst van mogelijke 
kortingen en een aanvraagformulier op www.academietielt.be . Een kopie van het rekeninguittreksel geldt als bewijs dat de leerling ingeschreven is.  


