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Artikel 1.  

Bepaling vrije leerling 

Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden om een regelmatige/financierbare 

leerling te zijn, is een niet-regelmatige of zogenaamde ‘vrije leerling’. 

 

 

Artikel 2.  

Toelating vrije leerling 

 Vrije leerlingen worden enkel toegelaten tot collectieve cursussen voor de 

domeinen muziek, woord en/of dans of tot de ‘leeractiviteiten op maat’. 

 Leerlingen die zich als ‘vrije leerling’ wensen in te schrijven, melden dit bij de 

directie of op het secretariaat. 

 De directie oordeelt in samenspraak met de betrokken leerkracht of een vrije 

leerling tot een cursus wordt toelaten. 

 Vrije leerlingen worden enkel toegelaten tot de lessen die aan de 

regelmatige/financierbare leerlingen worden gegeven op voorwaarde dat zij het 

normale lesverloop niet storen en geen afbreuk doen aan de normale rechten 

van de regelmatige/financierbare leerlingen (o.a. de groeperingsnorm mag niet 

worden overschreden en de infrastructuur niet overmatig belast). 

 Vrije leerlingen nemen op dezelfde wijze deel aan de opgelegde toonmomenten 

en evaluaties als regelmatige/financierbare leerlingen. 

 Vrije leerlingen ontvangen een leerbewijs bij het beëindigen van een cursus. 

 

 

Artikel 3.  

Bedrag 

 Vrije leerlingen betalen het bedrag zoals het decretaal vastgestelde volledige 

jongerentarief ( - 18-jarigen) + retributie ‘administratiekost’ van 12,5 euro per 

schooljaar als bijdrage in de werkingsmiddelen van de academie. 

 Leerlingen die de cursus voortijdig stopzetten na 30 september, kunnen geen 

aanspraak op terugbetaling van de retributies maken. 

 Per schooljaar zal het bedrag van 12,5 euro worden geïndexeerd. 
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Artikel 4.  

Wijze van betaling 

Het verschuldigd bedrag kan via Bancontact, overschrijving of, zodra het mogelijk is, 

online betaald te worden. Ten laatste 14 dagen na inschrijving moet het volledige 

bedrag op rekening BE76 0910 1141 3895 op naam van de gemeente gestort zijn. 

Gelieve hierbij steeds te vermelden: ‘inschrijving vrije leerling’ + naam leerling. 

 

Artikel 5. 

Bekendmaking en inwerkingtreding 

Dit besluit wordt van kracht op 15 mei 2020 en wordt bekend gemaakt volgens de 

bepalingen van het Gemeentedecreet. 

 


