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IN HET 
BEELDATELIER...

Werken wij samen 
met respect voor 
anderen

Experimenteren wij 

VAKTECHNISCHE�BOUWSTENEN

Durven wij anders 
doen en denken

Gedragen wij 
ons als helden

Ontdekken wij dat 
kleur veel meer is 
dan verf in een tube

Laten wij ons leiden 
door ons gevoel

Bespeuren wij alles 
rond vorm en lijn Spelen wij met de 

elementen op ons blad

Kijken wij samen 
naar kunst

GEDRAG�EN�HOUDING



Vakanties/pedagogische studie dagen

Wie is jouw  juf?

Waar haalt de juf je op?

Waar halen de ouders je op?

Hoe laat? start/ einde

SINT
LUKAS
AFSPRAKEN�BOEKJE beeldatelier

kinderen

Wat�als
De leerkracht ziek is? 

We proberen zoveel mogelijk om een vervanging te 
voorzien. Indien we geen vervanging kunnen voorzien, 
verwittigen we de ouders per mail. Er wordt geen opvang 
voorzien (tenzij dit op de vestigingsplaats kan worden 
aangeboden: meer info hieromtrent per vestigingsplaats). 

De leerling ziek is?

Je kan pas slagen voor het schooljaar als je 2/3 de van 
de ateliertijd aanwezig bent. 
Ben je ziek of kan je niet komen: verwittig dan de leer-
kracht of stuur een mailtje naar laure@sintlukas.brussels. 

Iemand zich niet aan de afspraken houdt? 

In het atelier werken wij samen, met respect voor elkaar, 
het materiaal en de leerkracht. Je helpt mee opruimen en 
je draagt zorg voor elkaar. We vinden dit erg belangrijk. 
Zo voelt iedereen zich goed in het atelier en kunnen we 
samen prachtige dingen maken. 
Wanneer kinderen zich niet aan deze afspraken kunnen 
houden, gaat de leerkracht een gesprek aan met de leer-
ling. Indien het moeilijk blijft, gaan wij een gesprek aan 
met de ouder en het kind en wordt er een stappenplan 
opgesteld. Blijft dit moeilijk, dan kan de leerling worden 
uitgeschreven. 

De lessen starten op 1 september.  

Je kan je inschrijven via de website www.sintlukasacade-
mie.brussels of via academie@sintlukas.brussels voor 30 
september. Omdat we samen bouwen aan een parcours, 
schrijf je je in voor een volledig schooljaar. De ateliers 
gaan wekelijks door. De plaatsen zijn beperkt! Je bent 
pas ingeschreven nadat we jouw formulier en het inschri-
jvingsgeld hebben ontvangen. 
Denk je dat het toch niks voor jou is? Je kan je nog 
uitschrijven tot 20 september. Dit doe je door een mail te 
sturen naar laure@sintlukas.brussels voor 20 september. 
Tot dan kunnen we jouw inschrijvingsgeld terugstorten en 
jouw plaatsje aan iemand anders op de wachtlijst geven. 
Na 30 september kunnen we het inschrijvingsgeld niet 
meer terugstorten. 

Bij inschrijving verklaar je je akkoord met het acade-
miereglement en het artistiek pedagogisch project. Je 
kan dit terugvinden op onze website. 
Indien we foto’s van jou niet mogen gebruiken op onze 
Facebook, website of Instagram pagina: stuur dan een 
mailtje naar laure@sintlukas.brussels 

Inschrijvingsgelden voor een volledig schooljaar: 85 euro 

* tweede kind of recht op vermindering: 55 euro 
Heb je recht op vermindering? Bezorg ons dan het juiste 
attest en wij storten jou de korting terug. 

VESTIGINGSPLAATS .............................

Wat�vragen�wij

Aanwezigheid 

We groeien samen in een artistiek en creatief proces. 
Je schrijft je daarom in voor een volledig schooljaar. 
De ateliers gaan wekelijks door. Indien je eens niet kan 
komen, verwittig dan jouw leerkracht of stuur een mailtje
naar laure@sintlukas.brussels.  

Je komt op tijd en je volgt de volledige les  

De leerkrachten plannen de lessen met een bepaalde 
opbouw. Daarom is het belangrijk om samen te kunnen 
starten. Dat is ook goed voor de concentratie!

Materiaal

De  academie voorziet het materiaal voor de lessen. We 
vragen wel dat je een schort meeneemt of kledij aantrekt 
die mag vuil worden. 

Soms doen wij een oproep om materiaal te verzamelen 
voor een bepaald project. 

Heb je materiaal thuis dat leuk zou zijn om in het atelier 
mee te werken, laat dit gerust weten aan de leerkracht!

Inschrijvingen

De Sint-Lukas Kunstschool (Academie, Basisschool en Humaniora) is 
gesitueerd in de Brabantwijk in Schaarbeek, pal naast de Hogeschool 
LUCA School of Arts. Via de  website www.binnenskamers.sintlukas.
brussels kan je binnenkijken in onze locatie, waarin de drie scholen 
organisch door elkaar lopen in een uni pedagogisch project!  
 
De school als ontmoetingsplaats. 

De Brabantwijk bevindt zich in hartje Brussel aan het station 
Brussel-Noord en is een interessant knooppunt tussen verschil-
lende ‘gebruikers’. Er is een levendige winkelstraat, ze herbergt 
vele nationaliteiten en is een transitzone voor ambtenaren en 
studenten. 
De drie scholen op één plaats, samen met de geografische 
ligging zorgt voor een meervoudig kruispunt van veel culturen, 
leeftijden, socio-economische achtergronden en artistieke 
processen. 
Externe organisaties gebruiken ’s avonds de gebouwen voor 
allerhande doeleinden en activiteiten, in samenwerking met 
onze Brede School Noord.  Op dinsdagavond schuift iedereen 
aan aan de gemeenschappelijke tafel bij de Buurtkeuken. 

De Sint-Lukas Academie 

We begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen in een 
persoonlijk en artistiek proces. 
De leervraag van de student is het centrale vertrekpunt in het 
artistiek proces op maat. Onze academie verwacht een open 
en nieuwsgierige houding van de student en de goesting om 
zijn/haar blik te verruimen. Verschillen in leeftijd, taal, vooro-
pleiding, achtergrond of religie zijn een verrijking voor alle 

FILIALEN

Groenstraat 156
1030 Schaarbeek

Sint Lukas Academie 

(Hoofdschool)

Emile Bockstael Boulevard 107
1020 Brussel 

GC Nekkersdal (filiaal)

Ulensstraat 83
1080 Sint-Jans-Molenbeek 

Regenboog (filiaal)

François-Joseph Navez straat 59
1030 Schaarbeek 

Basisschool De Kriek / 

Paviljoenschool (filiaal) Helmetsesteenweg 216,
1030 Schaarbeek 

Basisschool Champagnat en 

Basisschool Heilige Familie (filiaal)

Grensstraat 67
1210 Sint-Joost-ten-Node 

Basisschool Sint-Joost-aan- Zee (filiaal)

Vandenbusschestraat 36,
1030 Schaarbeek 

Boodschapinstituut (filiaal)

Om kinderen kennis te laten maken met dit waardevol proces, bieden wij 
op zes vestigingsplaatsen naschoolse beeldateliers voor kinderen aan.

De ateliers vormen de centrale spil van het artistiek proces op maat. 
We experimenteren er met verschillende materialen en technieken, 
die je thuis niet altijd voorhanden hebt.  

Je maakt kennis met fotografie, collage, tekenkunst, werken in 
3D, schilderkunst, grafiek, … Je schrijft je dus zeker niet in in een 
tekenatelier alleen! 

Kijken is een belangrijk onderdeel van het proces:
we ontdekken samen een ruime waaier aan kunstenaars, kunststromin-
gen en andere boeiende inspiratiebronnen. Af en toe gaan we op 
uitstap. Soms werken we individueel, soms werken we samen 
in groep. Maar altijd hebben we respect voor elkaar, het 
materiaal en de leerkracht! Twee maal per jaar organ-
iseren we ook een evaluatiemoment. 

We zijn trots op wat we samen maken: 
daarom organiseren we regelmatig 
toonmomenten waarop we de ouders 
uitnodigen. Je krijgt de uitnodiging per 
mail of per briefje in de boekentas.

projecten als actieve schakel binnen de cultuurparticipatie. De student wordt gestimuleerd 
om zijn zoektocht, zijn inspiratie en zijn werkwijze te verwoorden via evaluatiemo-
menten. Het organiseren en opstellen van een eigen expositie, individueel of in 
groep, vormt tevens een belangrijk deel van de opleiding. 

betrokkenen van de academie. 
De leerkracht treedt niet enkel op als atelierbegeleider of 
als doorgever van kennis, maar als bemiddelaar binnen een 
artistiek proces. Vakbekwame leerkrachten staan waar mogelijk 
samen in één atelier (co-teaching). 
De ateliers vormen de centrale spil van dit alles, als blik-opener 
en als labo, waarin we de verbeelding, de goesting van het 
doen en het creëren stimuleren.
Het atelier als labo waarin onderzoek, experiment, mislukken 
als meerwaarde, kijken, afstand nemen, bevragen en opnieuw 
proberen, presenteren en dit alles in respect en dialoog met de 
ander, organisch door elkaar groeit. De grootstedelijke context 
ervaren we als meerwaarde binnen het proces: het bezoeken 
van tentoonstellingen en uitwisselingen door middel van buurt-

Wie�zijn�wij

Wat�bieden�wij:�
beeldatelier�kinderen


