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Verslag Adviesraad 
Woensdag 12/10/2016 om  19.30 uur 

Lindestraat 136 Bornem 
 

Aanwezig: A. Van den Bergh (K.F. St.-Margaretha) , A. Doms (Bornems 

Harmonieorkest),  E. Tourné (K.H. Concordia et Amicitia Ter Dilft), J. Van Ranst 

(kerkkoor St.-Cecilia – KWB mannenkoor),  M. Van Den Bogaert (Bloeiende Rozen 

concordia), Michiel Kindt (K.H. Heilige Familie), schepen-voorzitter B. Boeykens,  M. Van 

Hoorick, directeur wnd.; A. Schelfhout, verslaggever 

Verontschuldigd: );  A. Van Troyen (Gemengd koor), Els De Smedt (schepen Sint-

Amands) A. Desmedt (TK De Morgenster ), M. Demont (TK Taal en Kunst Eikevliet) 

1. Welkom 
Schepen-voorzitter Bernadette Boeykens heet iedereen van harte welkom.  
Zij stelt Christine Wauters voor als nieuwe directeur van de academie. 

Mevrouw Wauters werd sinds begin september aangesteld als directeur. 
Zij kwam als sterkste uit de examens die werden georganiseerd naar 

aanleiding van de openverklaring van het ambt van directeur.  

Directeur Christine Wauters verwelkomt eveneens de leden van de 
adviesraad en dankt Schepen-voorzitter Bernadette Boeykens, het college 

en Els Snackaert om haar te verwelkomen in de academie en in de 
gemeentelijke diensten. 

Zij uit tevens haar blijheid te zien dat het in Bornem leeft in de 
verenigingen en op cultureel vlak. 

De leden van de adviesraad op hun beurt delen mee welke vereniging zij 
vertegenwoordigen in de adviesraad. 
 
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering van 12 mei  2016 wordt door de leden van 
de vergadering goedgekeurd.  
 

 

3. Alternatieve leercontext 

 

Dit schooljaar zal de academie nog verder aan de leerlingen toe laten om 

via de alternatieve leercontext te participeren in de verenigingen van 
Bornem en Sint-Amands. 

Griet Caluwaerts en Marc Van Hoorick zullen hiervoor contact opnemen 
met de verenigingen. Zij zullen de lokale verenigingen bezoeken en onder 

zoeken hoe er verder een samenwerking mogelijk is. 

Ook directeur Christine Wauters wil een inzicht  krijgen op de werking van 
de verenigingen. 



Naar de toekomst bestaat er een mogelijkheid dat de Bornemse 
muziekverenigingen samen zullen werken . Momenteel ligt dit nog wel 

gevoelig.  

 
 

4. Verdeling leraarsuren (zie bijlage) 

De urenverdeling van de leraarsuren wordt voorgesteld. Een aantal 

tijdelijke leerkrachten kon echter dit schooljaar niet meer verder aan de 
slag daar er minder uren in het pakket gesubsidieerd door het ministerie 

toegekend werden ten gevolge van de kleinere instroom van het aantal 

leerlingen. 
Enkele vast benoemde leraars worden op TBSOB geplaatst wegens te 

weinig leerlingen in hun discipline. Zij krijgen een opdracht van de 
directeur tot dat zij mogelijks gereaffecteerd of wedertewerkgesteld 

worden door de reaffectatiecommissie. 
Het gemeentebestuur zal dit jaar ook 4,5 uur bezoldigen in de 

muziekafdeling en 10 uur in de dansafdeling. 
 

 
 

5. Instroom leerlingen 

Achilles Van den Bergh vraagt zich hierbij af waarom er minder leerlingen 
zijn en hoe men de instroom terug kan vergroten. Kunnen de 8-jarigen  

reeds initiatielessen volgen? 
Directeur Christine Wauters repliceert hierop dat vanaf 2018 het nieuwe 

decreet in werking zal treden. Vanaf dat moment zal het voor de 6-jarigen 
mogelijk zijn om reeds met muzieklessen te starten. Op dit ogenblik is dit 

in Bornem nog niet mogelijk. 
 

Vanuit de academie werd er alvast veel promotie gemaakt: flyers werden 
verstuurd naar potentiële leerlingen, promodag voor leerlingen derde 

leerjaar, affiches, … 

In dit schooljaar zal er in de voorlaatste week van juni een 
promotiecampagne georganiseerd worden met ‘Het Muzische bos’ waarbij 

alle leerlingen van het tweede leerjaar uitgenodigd worden. 
 

Alfons Doms vraagt hoe het zit in de andere academies. Ook daar is er 
een terugval, maar over het algemeen iets kleiner voor muziek dan in 

Bornem. 
Hoogstwaarschijnlijk zal de instroom terug groter worden nadat de 

academie terug een thuis heeft gevonden na de reconversie van  het CC 
Ter Dilft. 

 
Eric Tourné merkt hierbij op dat eveneens de invloed van de ouders een 

grote rol speelt. Hij stelt ook vast dat er in verhouding meer blazers dan 
klavierleerlingen doorstromen naar de hogere graad. 



 
 

6. Reconversie Ter Dilft 
De bouwwerkzaamheden van de reconversie Ter Dilft zitten op schema.  
Tevens is men ook volop de inrichting van het gebouw aan het voor 

bereiden. 
Op 1 september 2017 zal er een speciale activiteit georganiseerd worden 

door de bib en de academie in de nieuwe gebouwen n.a.v. hun werking in 
het nieuwe gebouw. 

 

Gedurende het eerste weekend van december 2017 zal de officiële 
opening plaats vinden met een academische zitting, receptie en 

rondleiding in het gebouw. Deze plechtigheid wordt opgeluisterd door o.a. 
AMWD. Op dat moment wordt ook uitgepakt met het volledige programma 

van het feestjaar. 
 

 

7. Begrotingsvoorstellen (zie bijlage) 

Directeur Christine Wauters geeft door welke instrumenten er dit 
schooljaar zullen aangekocht worden. 

Alfons Doms voegt hier ook nog aan toe dat er nog steeds studie 
instrumenten door de harmonies ter beschikking gesteld worden aan de 

leerlingen van de academie. 
 

8. Varia  
 
 

A. Concerten en voorstellingen 
 

15 oktober K.H. Heilige Familie Branst 
Aperitiefconcert 11 uur Hingene 

Op het einde van het kalenderjaar organiseren zij ook  nog een 
Kerstbezinning met de Steiger in Zates. 

 

13 november: K.F. Sint-Margarethe Wintam  
Concert om 19 uur in de kerk van Wintam, gratis toegang 

 
2-3 , 9-10 en 16-17 december TK Bloeiende Rozen  

Toneelvoorstelling Ghetto   Theaterzaaltje Wintam 
 

 
B. Gebruik theaterzaaltje Wintam. De academie , afdeling woord mag 

het theaterzaaltje in Wintam gebruiken voor het eindwerk toneel 
van de volwassenafdeling   

 



9. Volgende vergadering 
Donderdag  22  februari 2017   om 19.30 uur.  
 

 

Bernadette Boeykens 
Schepen-voorzitter 
 
 

 


