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Beste ouders, dag woordstudenten, 
 
Je hebt je net administratief ingeschreven voor de lessen WOORDKUNST-DRAMA 
schooljaar 2020-2021. 
 
Om je op een vlotte manier een gepast lesuur voor je vakken te geven, nodigen we je 
graag uit om vanaf 1 september aanwezig te zijn in toneelzaal VTS of in de woordklas 
in Temse. Dan spreken we verder concreet af. Breng je eigen agenda ook mee. Als je 
een voorkeur van tijdstip of klasgenoten hebt, dan maak je dat kenbaar aan je leraren.  
Nu is het nodig dat je je voorkeur tijdstip voor jouw keuzevak(ken) in volgorde OP 
PAPIER/PER E-MAIL doorgeeft aan de vakleerkrachten, zodat zij je in een passend 
groepje kunnen plaatsen. Hiervoor vul je de volgende bladzijde nauwkeurig in.  
 
Je vindt ons voor informatie en om de keuze van je lessen vast te leggen 
 
Op zaterdag 20 juni    vanaf de digitale opendeurdag stuur je best een e-mail 

met je concrete vraag. 
 
Op dinsdag 1 september  tussen 16u30 en 20u in de toneelzaal VTS in St-Niklaas. 
Op woensdag 2 september  tussen 13u30 en 18u in de toneelzaal VTS in St-Niklaas. 

tussen 19u00 en 20u30 op de zolder in Temse 
Op donderdag 3 september  tussen 16u30 en 20u in de toneelzaal VTS in St-Niklaas. 
Op vrijdag 4 september  tussen 16u30 en 18u in de toneelzaal VTS in St-Niklaas. 
Op zaterdag 5 september tussen 10u en 12u in de toneelzaal VTS in St-Niklaas. 
 
Vanaf maandag 7 september 2020 starten alle lessen Woordkunst-Drama.  
 
INSCHRIJVEN? Hoe zit dat?  
 

• Heb je net Lab Spreken & Spelen 2.4 afgerond, schrijf je in voor de DERDE 
GRAAD WOORDKUNST-DRAMA, dan kies je één van de 2 opties: Speltheater of 
Spreken & Vertellen.  

• Ben je 12 jaar of ouder en ben je een nieuwe leerling, dan schrijf je in 
voor de DERDE GRAAD WOORDKUNST-DRAMA en kies je één van de 2 opties: 
Speltheater of Spreken & Vertellen. Spreek zeker vooraf eens met een 
vakleerkracht om je keuze goed te kunnen maken.  

• Heb je de derde graad volledig afgewerkt, schrijf je in voor de VIERDE 
GRAAD WOORDKUNST-DRAMA, dan kies je eerst een STUDIERICHTING. Nadien 
kies je een OPTIE binnen die studierichting. 

 

Inschrijven in WOORDKUNST-DRAMA 

schooljaar 2020 - 2021 

mailto:muziekacademie@sint-niklaas.be
http://www.podium.academiesintniklaas.be/woord


 

Hofstraat 13          9100 Sint-Niklaas          tel. 03 778 38 50          muziekacademie@sint-niklaas.be 

www.podium.academiesintniklaas.be/woord  

• Schrijf je in voor de SPECIALISATIE 1, dan bezorg je de coördinator en de 
directeur jouw motivatiebrief. Na goedkeuring kan je je vakleraar aanspreken. 
De plaatsen in dit vak zijn beperkt.   

 
Hieronder vind je een schema met het jaar en het vak dat je aanduidt bij je inschrijving. 
 

Je schrijft nu in voor de DERDE GRAAD Woordkunst-Drama. 
 

Je kiest een optie. 
 

OPTIE SPELTHEATER 
Vakken: ‘Dramastudio’ (klassikaal met max. 15 lln/u) &  
‘Speltheater’ (max. 4 lln/u) 

OPTIE SPREKEN & VERTELLEN  
Vakken: ‘Woordstudio’ (klassikaal met max. 15 lln/u) &  
‘Spreken & Vertellen’ (max. 4 lln/u) 

SPELTHEATER 1 
 

SPREKEN & VERTELLEN 1 
 

SPELTHEATER 2 
 

SPREKEN & VERTELLEN 2 
 

SPELTHEATER 3 
 

SPREKEN & VERTELLEN 3 
 

Je schrijft nu in voor de VIERDE GRAAD Woordkunst-Drama. 
Je kiest voor DE STUDIERICHTING CREËREND ACTEUR. 

Je schrijft, creëert zelf de teksten. 
 

OPTIE  
THEATERMAKER 
Vakken: ‘Kunst- & Cultuurlab’  
(klassikaal met max. 1 lln/u) &  
‘Theater maken’ (max. 3 lln/u) 

OPTIE  
SPREEK- & VERTELTHEATER  
Vakken: ‘Kunst- & Cultuurlab’  
(klassikaal met max. 15 lln/u) &  
‘Spreken & Presenteren’ (max. 3 lln/u) 

Theater maken 1 
 

Spreken & Presenteren 1 

Theater maken 2 
 

Spreken & Presenteren 2 

Theater maken 3 
 

Spreken & Presenteren 3 

Je schrijft nu in voor de VIERDE GRAAD Woordkunst-Drama. 
Je kiest voor DE STUDIERICHTING VERTOLKEND ACTEUR. 

Je werkt met bestaande teksten. 
 

OPTIE  
SPELTHEATER 
Vakken: ‘Kunst- & Cultuurlab’  
(klassikaal met max. 15 lln/u) &  
‘Toneel’ (max. 3 lln/u) 

OPTIE  
VERTELTHEATER  
Vakken: ‘Kunst- & Cultuurlab’  
(klassikaal met max. 15 lln/u) &  
‘Verteltheater/Stemregie’ (max. 3 lln/u) 

Toneel 1 
 

Verteltheater/Stemregie 1        

Toneel 2 
 

Verteltheater/Stemregie 2 

Toneel 3 
 

Verteltheater/Stemregie 3 

Jullie schrijven in voor de SPECIALISATIEgraad Woordkunst-Drama of voor een andere studierichting/optie in de vierde 
graad. 
 

 
De tijdstippen waarop deze vakken worden gegeven, kun je te weten komen via de 
website of bij de woordleraren zelf. 
Ook vanaf de opendeurdag op zaterdag 20 juni zullen de woordleerkrachten je 

concrete vragen beantwoorden als je hen een e-mail stuurt: 

annelies.dewolf@academiesintniklaas.be   

Tot binnenkort & prettige deugddoende vakantie!    

De Woordwerkers 
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Gelieve deze pagina in te vullen en aan één van de 
woordleraren te bezorgen. Waarvoor dank. Zo kunnen we 
vanaf maandag 7 september direct starten met alle lessen.  
 
 VOORKEUREN WOORDKUNST-DRAMA  
SCHOOLJAAR 2020 – 2021 

 
 
Ik, ……………………………………………………………………………………………………(voornaam & 
naam & leeftijd)  
 
schrijf in voor het 1ste jaar / 2de jaar / 3de jaar (*) = Schrappen wat niet past 
 
DERDE GRAAD: 
Optie (keuzevak):  Speltheater (*)  Spreken & Vertellen (*) 
‘DRAMASTUDIO/WOORDSTUDIO’ is een verplicht klassikaal vak. Dit tijdstip staat vast. 
Dit heb je al gekozen bij inschrijving.  
 
VIERDE GRAAD:  
STUDIERICHTING CREËREND ACTEUR (*) 
Optie (keuzevak): Spreken & Presenteren (*)  Theater maken (*) 
 
STUDIERICHTING VERTOLKEND ACTEUR (*) 
Optie (keuzevak): Toneel (*)   Verteltheater/Stemregie (*) 
 
‘Kunst- & Cultuurlab’ is een verplicht klassikaal vak. Dit tijdstip staat vast. Dit kun je dus 
NIET kiezen. Het keuzevak volg je individueel en kom je afspreken. 
    
Kunst- & Cultuurlab 1-2-3: vrijdag van 18u30 tot 19u30 (*) 
Kunst- & Cultuurlab 1-2-3: zaterdag van 10u30 tot 11u30 (ook volw.) (*) 
   
 
Ik wens graag mijn KEUZEVAK te volgen op  (voorkeurDAG en 
voorkeurTIJDSTIP) 
 
 
1) ……………………………………dag vanaf …………………….uur 
 
2) ……………………………………dag vanaf …………………….uur 
 
3) ……………………………………dag vanaf …………………….uur 
 
Meer uitleg kun je hieronder naar hartenlust schrijven : Ik wil graag in de groep 
zitten met…  
 
 
 
HANDTEKENING:          NR.: … 
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