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Welkom! 
Moet het nog gezegd worden… Corona heeft heel wat teweeg gebracht in ons leven. 
De pandemie heeft ons letterlijk en figuurlijk even stil laten staan, heeft impact 
gehad op heel veel…. Maar het heeft ons ook geleerd om andere dingen in het leven 
te koesteren, om de dingen anders te gaan zien of anders te benaderen. Laten we het 
dus zeker van de positieve kant bekijken en stapje voor stapje verder kijken naar een 
‘hernieuwde’ mooie toekomst, naar weer samen mooie dingen beleven, naar weer 
samen zijn en vooral weer samen mogen dansen! We zijn zeker en vast op de goede 
weg! En als we allemaal zorgen voor elkaar, dan hoeven we ons geen zorgen te 
maken! Dankzij de “zorg” van een hele maatschappij kunnen we weer genieten van 
het mooie, sierlijke, plezante, fysieke en artistieke van de dans.  
U mag er vanuit gaan dat wij alles in het werk stellen om de danslessen corona-veilig 
te laten doorgaan. De opgelegde richtlijnen worden nauwgezet opgevolgd. 
 

Met dit informatieboekje willen wij u wegwijs maken in alle aspecten van onze 
dansopleiding. 
Wij danken u allen voor het vertrouwen in de dansafdeling en zijn erg verheugd dat 
vele leerlingen, jong en al wat ouder, terug de weg naar de academie hebben 
gevonden. Laat er ons samen een mooi, veilig en gezond dansend schooljaar van 
maken. 
 

Het dansteam van d’Academie Podium (hoofdschool):  
 

Ann, Iraïs, Kate, Veerle & Elise 
 

 

(Dansvoorstelling “Wel Van Tel”, mei 2018)  
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1. Wie Is Wie  
 
1.01 Algemene informatie  
 
d’Academie Podium Sint-Niklaas  
(Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans) 
Hofstraat 13  
9100 Sint-Niklaas  
03 778 38 50  
academie.podium@sint-niklaas.be  
www.academiesintniklaas.be 
www.facebook.com/academiepodium 
 

 

Directeur: Tim Haerinck 
 
 
Het woord “academie” klinkt u waarschijnlijk als muziek in de oren, maar misschien dat u 
niet weet dat wij behoren tot het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Daaronder vallen de 
academies voor Muziek, Woord en Dans en ook de academies voor Beeldende Kunst.  
 
 

 

1.02 Onthaal en secretariaat  
 
Onthaal:  
U kan hier terecht voor de meeste vragen. Wanneer u naar de academie belt komt u 
automatisch bij het onthaal terecht. 
03 778 38 50  
 

Openingsuren secretariaat:  
maandag tot en met vrijdag van 14u tot 17u30 
zaterdag van 10u tot 13u  
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1.03 Dansdocenten  
 

Alle docenten van de academie zijn gediplomeerde docenten met het vereiste 
diploma voor het te doceren vak.  
 
 

Ann Jehaes  
Juf Ann leerde op 9-jarige leeftijd haar eerste danspasjes 
aan de balletschool Joke Wittelings te Bilzen. Op 12-
jarige leeftijd vatte zij haar professionele dansstudies aan 
in de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Zij voltooide 
daar de volledige klassieke dans opleiding en startte haar 
danscarrière bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen te 
Antwerpen onder leiding van Jeanne Brabants. Later 
legde zij zich ook meer toe op het hedendaagse 
dansgenre bij Dansproject / Compagnie Aimé de Lignière. 
Zij danste in haar volledige carrière, corps de ballet en 
solistisch, in binnen- en buitenland (Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, China, … ). Gelijktijdig 

met haar professionele danscarrière vatte zij haar studies aan voor 
danspedagoge. Zij behaalde dit diploma aan de toenmalige Rijksleergangen voor 
Danspedagogiek te Antwerpen (later Hoger Instituut voor Dans en 
Danspedagogie en nu Specifieke Lerarenopleiding Dans, AP Hogeschool 
Antwerpen). Zij breidde deze studies later nog uit tot het diploma Gegradueerde 
in de Dans aan het Hoger Instituut voor Dans (nu Bachelor in de Dans - AP 
Hogeschool Antwerpen).  

Sinds 1987 is zij verbonden als dansdocente en danscoördinator aan de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans te Sint-Niklaas. Daarnaast was zij van 
1991 tot 2021 ook  docente klassieke dans en coördinator aan de Artesis-Plantijn 
Hogeschool - School of Arts, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, departement 
Dans. 
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Iraïs Ooms  
Juf Iraïs leerde haar eerste danspasjes op 4-jarige leeftijd 
in een dansschooltje in Borsbeek. Enkele jaren later 
verhuisde zij naar Sint-Niklaas en startte daar de 
klassieke dansopleiding aan de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans olv. Juf Ann Jehaes. Toen ze na 
het afwerken van de lagere graad niet slaagde voor de 
audities aan de Koninklijke Balletschool van Antwerpen, 
hervatte zij vol overgave de verdere dansopleiding aan de 
academie en legde zij zich toe op jazzdans, moderne dans 
en hedendaagse dans. Extra lessen volgde zij bij 
Arabesque in Antwerpen, bij Terpsichore in Bornem en op 

talrijke dansstages. Zij startte haar professionele hedendaagse dansopleiding aan 
het Hoger Instituut voor Dans te Lier (nu Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen). 
Een jaar later, verliet zij deze school om haar dansopleiding verder te zetten aan 
P.A.R.T.S., de internationale hedendaagse dansschool te Brussel olv. Anne Teresa 
De Keermaeker. 

Als hedendaagse danseres danste zij in producties in binnen- en buitenland en 
maakte ook eigen producties waaronder een kortfilm die opgenomen werd met 
dansers en acteurs in het toenmalig oud leegstaand zwembad van Sint-Niklaas.  

Na enkele jaren als professionele danser werd zij in 2005 aangenomen als 
dansdocente aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Sint-
Niklaas met als bedoeling een kwalitatieve hedendaagse dansopleiding op te 
starten naast de bestaande klassieke dansopleiding. In 2009 behaalde zij de titels 
‘bachelor in de dans’ en ‘leraar in de dans’, na het volgen van de specifieke 
lerarenopleiding dans aan de AP Hogeschool Antwerpen. 

Onder haar impuls werd de dansafdeling, richting Hedendaagse Dans, in 2013 
uitgeroepen tot “Ambassadeur van de Hedendaagse Dans”. 
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Elise De Vliegher 
Juf Elise groeide op in Stekene en begon op jonge leeftijd met 
voordracht en ballet aan de Stedelijke Academie te Sint Niklaas. 
Haar passie voor flamenco, zingen, dansen en acteren resulteerde 
in haar professionele studie aan het Hoger Instituut voor Dans te 
Lier, afdeling Musical (nu Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen). 
In haar professionele carriere is Elise ook werkzaam als actrice 
voor theater en tv. Zo werkte ze ondermeer samen met het KJT in 
Antwerpen. KNS, Raamtheater, De Maan, Het Paleis, ETT, 

Villanella, Croissant Blue, Studio 100, Music Hall, Kopergietery, vzw Kip met kop. Voor 
TV speelde ze gastrollen in Aspe, Wittekerke, Flikken, W817, Megamindy, Cordon en 
sommigen kennen haar misschien als verpleegster Fatima uit ‘Spoed’ of Anouck uit ‘Kaat 
en co’. Zelf maakte ze ook meerdere theatervoorstellingen met kinderen in ‘De 
werkschop’ CC Mortsel, was workshopleader bij Edered: een theater encounter met 
kinderen uit verschillende Europese landen. Voor ‘Kras’ maakte ze 2 
theatervoorstellingen: Kattekwaad en Het geheime pad.Elise wordt regelmatig gevraagd 
als voice-over voor radio commercials. Naast acteren zingt ze ook bij de groep ‘Just 
Married’ en verdiept zich samen met de gitaristen Philip Duerinck en Carl op De Beeck in 
de Latijns-Amerikaanse muziek. Dansen doet ze bij La Guardia Flamenca, een 
flamencogezelschap uit Gent. Momenteel speelt ze bij ‘Kip met kop’ samen met acteur 
Wim Van De Velde de voorstellingen: Wolk, De blauwe stoel en Vluchtwegen. Aan het 
CVO in Antwerpen geeft ze expressie en verteltechnieken aan toekomstige 
stadsgidsen.Sinds 2010 is Elise docent dans aan onze academie in de bijafdeling Stekene 
en in de hoofdschool. 

 

Kate Olsen 
Juf Kate studeerde dansexpressie aan de Fontys Dansacademie 
te Tilburg (NL). Het was al snel duidelijk dat haar hart 
voornamelijk bij het kindertheater lag. Met Cacao Bleu 
(Heliotropen, dansfilms Zus zonder Zus en Blauwhuys), 
Sprookjes En zo (De Tuin, Sneeuw), Withwit (Les Soeurs) en 
Luxemburg vzw (De 11 Minuten van Mevrouw Olsen) speelde ze 
voor een jong publiek in heel Vlaanderen en Nederland. In 2009 
volgde ze de opleiding productieassistent bij Sabbattini en 
enkele jaren later behaalde ze haar pedagogisch diploma aan 

de Artesis Plantijn Hogeschool. Ze wisselde enkele jaren beide banen af: de ene keer 
stond ze voor een dansklasje, de andere keer werkte ze achter de schermen. Zo was ze 
als freelance productie-assistent in het verleden verbonden aan o.a. Eastman, het 
dansgezelschap van Sidi Larbi Cherkaoui en verkoopsbureau BeMove. Ook werkte ze 
enkele jaren voor het muziektheatergezelschap WALPURGIS waar ze verantwoordelijk 
was voor de werking van deFENIKS. Vanaf dit schooljaar legt ze zich volledig toe op het 
lesgeven en dat zowel als dansjuf in de academie als zorgjuf in de Jenaplanschool Lieven 
Gevaert in Mortsel.   



7 

 

Veerle Casteleyn 

Veerle Casteleyn genoot haar opleiding aan de Koninklijke 
Balletschool Antwerpen. In dezelfde periode speelde ze mee in 
verschillende Vlaamse musicalproducties zoals ‘Annie’, ‘The 
Sound of music’ en ‘Cats’. Dit was het begin van een internationale 
musicalcarrière. In de filmversie van ‘Cats’ vertolkte Veerle de rol 
van Jemima. Daarna bleef ze in Engeland en vertolkte dezelfde rol 
op het Londense West-End, waar ze onder andere ook te zien was 

als White Cat en Rumpleteaser. In de Engelse tourproductie van ‘Carousel’ danste en 
speelde ze de rol van Louise Bigelow. Bij de musicalafdeling van het Koninklijk Ballet 
van Vlaanderen vertolkte ze Liesl in ‘The Sound of Music’ en Fredrika in ‘A Little Night 
Music’. Veerle was te zien als danseres in het ensemble van ‘Dracula’, ‘Mama Mia’ en 
‘Oliver!’, waar ze tevens understudy was voor Charlotte, Chava in ‘Fiddler On The Roof ’ 
en vertolkte Julia in ‘Romeo en Julia, van haat tot liefde’, naar de gelijknamige originele 
Franse productie. In Nederland speelde Veerle mee in producties als ‘Cats’, ‘Les 
Misérables’ met understudy Gavroche , ‘Alleen op de Wereld’ als grote Remi en 
vervoegde het dansensemble bij ‘Droomvlucht, de musical’. Verder was Veerle in 
gastrollen te zien in de televisieseries ‘Flikken’ en ‘De wet volgens Milo’. Na 
verschillende stages waarop ze als leerkracht musical gevraagd werd, behaalde ze haar 
diploma Specifieke Lerarenopleiding Dans aan de Artesis Plantijn Hogeschool.  
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2. De opleiding  
 

2.01 De Opleiding Dans 
 
Onze opleiding dans staat garant voor kwaliteit en deskundigheid. We vormen de 
leerlingen tot “Kunstig Competente” dansers (zie ook 3.02). Wij zijn er van overtuigd 
dat klassieke dans en hedendaagse dans de twee belangrijkste dansvormen zijn om 
een goede opleiding voor de leerlingen te garanderen. Een visie waar we al jaren 
voor staan, een werkwijze waar we al jaren ervaring in hebben en bewezen heeft dat 
het werkt! 
 
Alle gedetailleerde informatie kan u hier in dit informatieboekje allemaal terug 
vinden. 
 
2.02 Opleidingsprogramma 
 
Jongeren 
De jongerenopleiding aan de academie omvat een 12 jarige opleiding  
 

1ste graad:  
1.1 /1.2 Dansinitiatie (1u per week)   

2de graad:  
2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 Klassieke Dans (1u per week) + Dansatelier (1u per week)  

3de graad:  
3.1 / 3.2 / 3.3 Klassieke Dans (1,5u per week) + Hedendaagse Dans (1u per week)  
Vrijblijvend kan er vanaf 3.2 ook pointes gevolgd worden (0,5u per week).  

4de graad:  
4.1 / 4.2 / 4.3 (Richting Klassieke Dans) Klassieke Dans (1,5u per week) + 
Choreografie en Repertoire (1,5u per week) 

4.1 / 4.2 / 4.3 (Richting Hedendaagse Dans) Hedendaagse Dans (1,5u per week) + 
Choreografie en Repertoire (1,5u per week) 

Vrijblijvend kan er in de 4de graad (richting Klassieke Dans) vervolgd worden met 
de opleiding pointes (0,5u per week). 

In de 4de graad kan er tevens een keuze gemaakt worden in de studierichting 
Vertolkend Danser of de studierichting Creërend Danser.   
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Volwassenen 
De volwassenenopleiding aan de academie omvat een 10 jarige opleiding 
 
2de  graad 
2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 Hedendaagse Dans (2u per week) 

3de graad 
3.1 / 3.2 / 3.3 Hedendaagse Dans (2u per week + 0,5u per week in projectvorm) 

4de graad 
4.1 / 4.2 / 4.3 Hedendaagse Dans (2u per week + 1u per week in projectvorm) 

In de 4de graad kan er tevens een keuze gemaakt worden in de studierichting 
Vertolkend Danser of de studierichting Creërend Danser. 

 

 

 

 

(Dansvoorstelling “A’ha”, mei 2019) 
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2.03 Kunstig Competent 

 
Sinds enkele jaren werken we met het nieuwe leerplan “Kunstig Competent”. Kunstig 
Competent betekent eigenlijk dat we niet met één bril, maar verschillende brillen 
naar het leerproces van elke leerling individueel kijken. We streven naar een 
brede artistieke vorming die verschillende competenties (vaardigheden, kennis en 
inzicht) stimuleert. Centraal staan 5 verschillende rollen/ontwikkelingsgebieden van 
waaruit we vertrekken en waar we bij evaluatie naar terugkijken.  
- De vakman, ontwikkelt vakmanschap.  
- De onderzoeker, stelt vragen, experimenteert en (onder)zoekt. 
- De samenspeler, werkt samen met anderen.  
- De kunstenaar, scherpt de eigen verbeelding en expressiekracht aan.  
- De performer, toont (zich) aan een publiek. 

 
Vakman 

Vakmanschap is meesterwerk. Je leert de vaardigheden om kwalitatief danswerk af te 
leveren. Begin bij het begin en werk met alle middelen die je ter beschikking hebt en 
krijgt. Til je goed naar beter en je beter naar het best mogelijke. 

1ste graad: je krijgt de eerste danstechnische bouwstenen aangereikt 

2de graad: je werkt aan een vaste bodem waarop je verder je danshuis kan bouwen 

3de graad: je bouwt je dans-deskundigheid uit 

4de graad: je dans-vakmanschap wordt dans-meesterwerk 

 

Onderzoeker 

Bekijk je dans door vele spiegels. Kijk niet alleen naar wat er is maar ga op zoek naar wat 
je mist. Ga op verkenning (met spiegels, vergrootglazen en verrekijkers), wie zoekt die 
ontdekt. Je leraar opent de deur maar je moet zelf naar binnen gaan... 

1ste graad: je gaat op (eigen) mini-dans-onderzoek, je vraagt, zoekt en ondervindt. 

2de graad: je verwerkt en controleert je dansgericht onderzoek, je voelsprieten ondervinden, 
selecteren, meten en verzamelen steeds meer dansinteresse en danskennis. 

3de graad: je verdiept je in hetgeen je ondervond, selecteerde, gemeten en verzameld hebt 
en breidt je dans-onderzoeksveld steeds verder uit. 

4de graad: je bereikt de finale ‘presentatie’ van je dans-onderzoek. Je bent geprikkeld om 
een leven lang te leren want het mooie van leren is dat niemand het van je af kan pakken. 
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Samenspeler 

Samen Sterk, Samen Waardevol, Samen Zichzelf. Bij elkaar komen is het begin, bij elkaar 
blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes! Door samen te werken met 
anderen leer je veel over jezelf. 

1ste graad: (samenbrengen) je staat er niet alleen voor en samen dans beleven is veel leuker 
dan alleen  

2de graad: (samenvoegen) samen dans-dingen doen, dans-beleven en dans-delen geeft 
vertrouwen 

3de graad: (samenbundelen) kennis in dans is macht en samenwerken in dans is kracht 

4de graad: (samenbinden) wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking… Het zijn niet 
de beste enkelingen maar het beste dansteam dat samen waardevol is 

 

Kunstenaar 

Kunst maken is zoveel meer dan een vaardigheid… Kunstenaars worden gevormd door 
iets dat ze vanbinnen hebben: een verlangen, een droom, een visie. Ze moeten de 
vaardigheden en de wil hebben maar de wil moet sterker zijn dan de vaardigheid. Je bent 
jezelf als geen ander! Zijn wie je bent! 

1ste graad: jij als dans-kunstenaar mag het ook eens een beetje anders doen... een beetje 
anders dan gewoon. 

2de graad: jij als dans-kunstenaar stopt nooit met nieuwe dingen te proberen, je stopt nooit 
met erin te geloven. 

3de graad: jij als dans-kunstenaar ontdekt het alledaagse, het onalledaagse, het bijzondere. 

4de graad: het fijne bijna ontastbare van daden, gevoelens, gedachten vormen het stevige 
materiaal waaruit de dans-kunstenaar zijn werk ontstaat.  

 

Performer 

Iedereen wordt een ster als we ze laten stralen 

1ste graad: je wordt een dans-sterretje dat glanst 

2de graad: jij als dans-ster leert niet alleen glanzen maar ook fonkelen 

3de graad: je groeit uit tot een heldere dans-ster die straalt 

4de graad: je schittert als een heldere dans-ster hoog aan de hemel 
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3. Lesorganisatie  
 

3.01 Algemene informatie  
De lessen gaan door volgens het uurrooster schooljaar 2021 - 2022. Mogen wij u er 
op attent maken dat de leerlingen 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig 
moeten zijn om zich om te kleden en klaar te maken (haartooi in orde te brengen, 
toiletbezoek, opwarmen van het dansinstrument ‘lichaam’, ...).  

Wij werken met de leerplannen Kunstig Competent en gaan uit van een grote 
gemeenschappelijke stam van artistieke competenties. De leerlingen krijgen geen 
beoordelings-cijfers maar worden op een brede totale manier geëvalueerd, 
geïnformeerd en begeleid in hun opleiding (zie 7 Dansresultaten). 

Binnen het DKO bestaat de mogelijkheid om een lesverplaatsing aan te vragen. De 
docent vraagt dit aan bij de directeur die op zijn beurt daar de toelating voor geeft 
of niet. Lesverplaatsingen worden enkel toegestaan om professionele redenen. De 
leerlingen worden door de juf op de hoogte gebracht door middel van een brief of 
mail mocht er zich een lesverplaatsing voordoen. De les zal dan op een ander moment 
gegeven worden. Binnen de dansafdeling komt dit vrij weinig voor. Wel is dit van 
toepassing bij de grote dansactiviteiten zoals de dansvoorstelling waar de docent (en 
ook de leerlingen) nadien enkele dagen ‘vrij’ krijgen ter compensatie.  
 

 

 

 

Wij hopen dat we dit schooljaar een stabiel en normaal jaar mogen beleven.  

Dankzij de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen kunnen we met een positieve blik 
vooruit kijken! Als het voor u een geruststelling kan zijn, mag u weten dat alle 
dansdocenten volledig gevaccineerd zijn en zo bijdragen tot een goede zorg voor 
elkaar en voor de leerlingen.  

Mochten er zich toch nog (corona-)wijzigingen of onverwachte veranderingen 
opdringen dan zullen wij u zeer tijdig en correct op de hoogte brengen.  
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3.02 Aanwezigheid / Afwezigheid  
De leerlingen worden verondersteld elke les aanwezig te zijn. Indien zij verhinderd 
zijn moeten zij hiervan de juf op de hoogte brengen. Dit kan op verschillende 
manieren:  

 

- de week voordien dit persoonlijk aan de juf melden  
- telefonisch verontschuldigen in de academie (03 / 778 38 50)  
- verontschuldiging via mail of sms (zie 9.01)  
- via het formulier op de website (www.academiesintniklaas.be) 

 

Sinds dit schooljaar geldt een veel strenger beleid rondom 
aanwezigheid/afwezigheid. Indien je door ziekte, blessure, schoolverplichtingen 
(bosklassen, zeeklassen, ontmoetingsdagen, enz….) niet aanwezig kan zijn dan 
moeten wij een bewijs (doktersbriefje, attest van de school, ed.) in het online 
registratiesysteem bij voegen. U mag dus de nodige attesten naar de juf mailen of 
aan haar afgeven. Leerlingen die een blessure hebben en hierdoor niet kunnen 
deelnemen aan de danslessen worden wel verzocht om de lessen ‘al kijkend’ bij te 
wonen. Blessures en letsels dienen ook gestaafd te worden met een doktersbewijs. 
Mogen wij vragen om afspraken bij de tandarts, kapper, e.a. buiten de dansuren te 
organiseren. Mogen wij u er ook op attent maken dat leerlingen die 1/3 van de lessen 
afwezig zijn geweest geschrapt worden door de verificatie en de lessen niet meer 
mogen volgen. Ook heeft de docent het recht om leerlingen, die te vaak afwezig zijn, 
niet te laten deelnemen aan voorstellingen, open lessen en andere activiteiten. 
Zonder training en repetitie kan je geen degelijk dansresultaat neerzetten. Wij hopen 
op uw begrip en rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Bij afwezigheid van 
de docent worden de leerlingen automatisch verwittigd via sms, verstuurd door de 
academie. Bij de inschrijving hebt u een gsm nummer doorgegeven en hierop krijgt 
u een bericht met de juiste info. Ook op het televisiescherm in de inkomhal, wordt 
deze informatie meegedeeld. Bij twijfel kan u ook steeds contact opnemen met het 
onthaal (zie 1.02).  
 

3.03 Dansuniform  
De academie heeft een vast dansuniform. Alle leerlingen dienen in orde te zijn met 
het uniform (zie specifieke info per graad onder 3.04 tot 3.09). U kan het dansuniform 
aankopen bij de juffen in de academie of bij Charpentier Dans, Nationalestraat 134, 
2000 Antwerpen (di-zat 10u tot 18u, gesloten op maandag). Bij het dansuniform hoort 
ook de haartooi. Dansen met losse haren kan niet. De leerlingen dienen hun haren 
deftig en stevig bij elkaar te doen. Voor onze kleinsten is een staart wel ok (een dotje 
is natuurlijk nog beter). Leerlingen vanaf graad 2.1 worden verzocht hun haar in een 
dot te doen. Leerlingen vanaf de 3de graad, in de richting klassieke dans, zijn verplicht 
om hun haar in een dot te hebben.   
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3.04 Informatie 1ste Graad 
Vanaf 6 jaar (1e leerjaar) kunnen jongens en meisjes terecht in de lessen dansinitiatie 
(1.1, 1.2), die éénmaal per week doorgaan. Op een speelse manier worden de eerste 
beginselen van de klassieke danstechniek aangeleerd. Naast deze eerste 
kennismaking is er veel aandacht voor muzikaliteit, ritme, perceptie van ruimte en 
tijd, improvisatie en specifieke training van het dansinstrument ‘het lichaam’. 
Natuurlijk staat het dansplezier voorop en dragen deze lessen bij tot een creatieve 
en sociale ontwikkeling van het kind.  

Uniform meisjes: zwart balletpakje (model ‘June’) en roze stoffen balletslofjes 
Uniform jongens: zwart danspak (model ‘June’), zwart shortje, zwarte stoffen 
balletslofjes  
 

3.05 Informatie 2de Graad  

Vanaf 8 jaar (3e leerjaar) breidt de opleiding uit naar twee lesmomenten per week. In 
het uur Klassieke Dans wordt de klassieke danstechniek aangeleerd (Vaganova 
Systeem). In de vier jaar durende 2de graad wordt de basis van de klassieke dans 
gelegd. Deze basis is uiterst belangrijk en vormt de onderbouw voor eender welk 
soort dans dat de leerling later wenst verder uit te breiden. In het uur Dansatelier 
wordt specifiek de nadruk gelegd op het artistieke van het dansvak. Er wordt gewerkt 
naar toonmomenten toe waarbij dansexpressie, beleving en inleving heel belangrijk 
zijn.  

Uniform meisjes: zwart balletpakje (model ‘June’) en roze stoffen balletslofjes. Vanaf 
2.3 breidt het uniform uit met een roze collant en een zwart balletrokje (model R.A.D.)  

Uniform jongens: zwart danspak (model ‘June’), zwart shortje, zwarte stoffen 
balletslofjes  

 

 

(Dansvoorstelling “Dans-ANT”, mei 2015) 
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3.06 Informatie 3de Graad  
Vanaf 12 jaar, gelijklopend met de aanvang van de middelbare school, krijgen de 
leerlingen twee dansvormen aangereikt. In het vak Klassieke Dans wordt er verder 
gebouwd aan de klassieke danstechniek volgens het Vaganova systeem. De basis 
wordt verder uitgebreid, de bewegingen worden sneller uitgevoerd, combinaties met 
port de bras (armbewegingen) en richtingen verhogen de moeilijkheidsgraad, 
draaibewegingen en grotere sprongen dragen bij tot het kunnen creëren van 
dansante combinaties. Nieuwe leerstof wordt ingestudeerd, geheel in 
overeenstemming met het leerplan. In het vak Hedendaagse Dans maken de 
leerlingen kennis met een nieuwe dansvorm in hun opleiding. Er wordt gestart met 
de basistechnieken van de hedendaagse dans waardoor de leerlingen een grotere 
uitbreiding van de bewegingstaal leren. In deze lessen komt ook improvisatie meer 
en meer aan bod en wordt er ook gewerkt naar toonmomenten toe waarbij, naast de 
eigen inbreng van de leerling, choreografieën worden ingestudeerd en uitgewerkt 
voor voorstellingen. Naast de twee verplicht te volgen vakken kunnen de leerlingen 
vrijwillig een extra les ‘pointes’ volgen. Het ‘op de tenen’ dansen vraagt een 
bijzondere controle waarbij de voet- en enkelspieren voldoende moeten ontwikkeld 
zijn. Vandaar dat deze dansvorm slechts aangereikt wordt vanaf het tweede jaar van 
de derde graad (3.2).  

Uniform meisjes klassieke dans + pointes: zwart balletpak (naar believen, maar 
zonder mouwen), roze collant, zwart rokje of zwart aansluitend shortje, roze stoffen 
balletslofjes  
Uniform meisjes hedendaagse dans: zwart balletpak (naar believen, maar zonder 
mouwen), zwarte collant zonder voeten, blote voeten en/of sokken al naargelang de 
oefeningen  
Uniform jongens: zwart danspak (model ‘June’) of zwarte aansluitende dansshirt, 
zwarte aansluitende legging of collant zonder voeten, zwarte stoffen balletslofjes, 
blote voeten en/of sokken voor de hedendaagse dans  
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3.07 Informatie 4de Graad (Klassieke Dans)  
Vanaf de leeftijd van 15 jaar (4de middelbaar) kan je een specifieke keuze maken 
tussen de opleiding Klassieke Dans (Vertolkend danser of Creërend danser) en de 
opleiding Hedendaagse Dans (Vertolkend danser of Creërend danser). 

De beide richtingen volgen kan ook en kan gezien worden als voorbereiding naar 
verdere dansopleidingen toe of gewoon je danshobby optimaal verder ontwikkelen 
en verfijnen. Leerlingen die de 4de graad bereiken zijn dan ook gedreven en 
gemotiveerde leerlingen die hun danshobby met passie en veel inzet volbrengen. In 
de richting Klassieke Dans krijgen de leerlingen twee lesmomenten. In de les 
Klassieke Dans (de klassieke danstechniek volgens het Vaganova Systeem) wordt de 
leerstof van de 2de en 3degraad verder uitgebouwd, de oefeningen worden complexer 
en ingewikkelder (combinaties met richtingen, werken aan een groter 
coördinatievermogen, uitvoering in een sneller tempo, lenigheid en kracht worden 
verder ontwikkeld in de mate van het mogelijke). We streven naar een steeds hoger 
kwalitatief niveau door de oefenstof verder en verder te verfijnen en nieuwe leerstof 
aan te brengen volgens de mogelijkheden van de leerlingen. In het vak Choreografie 
en Repertoire maakt de leerling kennis met het repertoire van het klassiek ballet (o.a. 
het aanleren van variaties uit meesterwerken van het klassiek ballet). Choreografisch 
wordt er gewerkt naar een danstechnisch, artistiek afgewerkt en kwalitatief 
eindproduct volgens de fysieke en expressieve mogelijkheden van de leerlingen. Ook 
wordt de “Pointes-techniek” verder uitgebreid en is een choreografie op pointes een 
streefdoel. 

De leerlingen die kiezen voor het traject Creërend Danser zullen in het vak 
Choreografie en Repertoire ook zelf aan de slag gaan met het maken en creëren van 
dansoefeningen, dansvariaties, choreografieën. Het ‘eigen’ werk van de creërende 
dansers zal door de leerlingen die het traject van vertolkend danser volgen, 
uitgevoerd worden. 

Uniform meisjes: zwart balletpak (naar believen, maar zonder mouwen), roze collant, 
zwart rokje of zwart aansluitend shortje, roze stoffen balletslofjes  
Uniform jongens: zwart danspak (model ‘June’) of zwarte aansluitende dansshirt, 
zwarte aansluitende legging of collant zonder voeten, zwarte stoffen balletslofjes 
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3.08 Informatie 4de Graad (Hedendaagse Dans)  
Vanaf de leeftijd van 15 jaar (4de middelbaar) kan je een specifieke keuze maken 
tussen de opleiding Hedendaagse Dans (Vertolkend danser of Creërend danser) en de 
opleiding Klassieke Dans (Vertolkend danser of Creërend danser). 

De beide richtingen volgen kan ook en kan gezien worden als voorbereiding naar 
verdere dansopleidingen toe of gewoon je danshobby optimaal verder ontwikkelen 
en verfijnen. Leerlingen die de 4de graad bereiken zijn dan ook gedreven en 
gemotiveerde leerlingen die hun danshobby met passie en veel inzet volbrengen. In 
de richting Hedendaagse Dans krijgen de leerlingen 2 lesmomenten. In de les 
hedendaagse danstechniek worden verschillende bewegingsmanieren zoals de 
'flying low-grondtechniek' of de 'release-techniek' aangeleerd, de leerlingen dansen 
talrijke bewegingscombinaties waarin de nadruk ligt op het grondgevoel, het gebruik 
van de zwaartekracht, het verbinden van bewegingen in de verschillende ledematen, 
het ruimtegebruik,...enz. We streven naar een volledig lichaamsbewustzijn en kennis 
van het passenmateriaal. Nadien kan er geoefend worden op een eigen interpretatie 
van bestaande bewegingen. In het vak Choreografie en Repertoire maakt de leerling 
kennis met het grote en uitgebreide repertoire van de hedendaagse danswereld. Er 
wordt gewerkt aan verschillende compositie- en improvisatietechnieken waardoor de 
leerling ook leert om een eigen creatie te maken met geïmproviseerde bewegingen 
en het gekende passenvocabularium. Choreografisch wordt er gewerkt naar een 
danstechnisch, artistiek afgewerkt en kwalitatief eindproduct volgens de fysieke en 
expressieve mogelijkheden van de leerlingen. 

De danser is niet langer alleen een 'uitvoerende danser' maar ook een schepper, een 
'choreograaf '.  

De leerlingen die kiezen voor het traject Creërend Danser zullen in het vak 
Choreografie en Repertoire hun compositie- en improvisatietechnieken nog verder 
uitbreiden, uitdiepen en zelf aan de slag gaan met het maken en creëren van 
dansoefeningen, dansvariaties, choreografieën. Het ‘eigen’ werk van de creërende 
dansers zal door de leerlingen die het traject van vertolkend danser volgen, 
uitgevoerd worden. 

Uniform meisjes: zwart balletpak (naar believen, maar zonder mouwen), zwarte 
collant zonder voeten, blote voeten en/of sokken al naargelang de oefeningen 
Uniform jongens: zwart bovenstukje (aansluitende t-shirt, onderhemd, danspak) en 
zwarte collant zonder voeten, zwarte stoffen balletslofjes, blote voeten en/of sokken 
voor de hedendaagse dans 
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3.09 Informatie Volwassenen  
Vanaf de leeftijd van 18 jaar tot…. Kan je danslessen volgen voor volwassenen. In 
deze lessen maak je kennis met de basistechnieken van de hedendaagse dans in de 
breedst mogelijke zin. Verschillende soorten opwarmingstechnieken, zelfs een 
vleugje yoga, lichaams-corrigerende en spierversterkende oefeningen, swingende 
hedendaagse danspassen en inspirerende improvisatiemomenten komen aan bod. 

Vanaf de 3de en de 4de graad breidt de opleiding uit. Deze uitbreiding in projectvorm 
is een verbreding van de algemene danskennis en dansbeleving. Projecten als 
dansvoorstellingen bijwonen, theoretische kennis van de dansgeschiedenis en 
danscultuur, deelname aan de dansvoorstelling, e.a. komen aan bod. 

Nieuw vanaf dit schooljaar: in de 4de graad kan je nu ook naast de richting ‘vertolkend 
danser’ de richting ‘creërend danser’ als opleiding kiezen. De creërende danser-
leerlingen zullen aan de slag gaan met het maken en creëren van dansoefeningen, 
dansvariaties, choreografieën. Het ‘eigen’ werk van deze leerlingen zal uitgevoerd 
worden door de leerlingen die het traject ‘vertolkend dansers’ volgen.  

Uniform volwassenen: gemakkelijke kledij, zoals een legging en een T-shirt. 
Sokken en/of blote voeten al naargelang de oefeningen 
 

3.10 Informatie extra lessen  
Vaak krijgen we de vraag om extra danslessen te mogen volgen naast het reguliere 
programma. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen en zijn blij dat vele leerlingen 
enorm begaan en begeesterd zijn door de dans. Dit enthousiasme heeft echter ook 
een andere kant van de medaille en daarom hebben we hieromtrent enkele regels: 
een leerling krijgt deze kans op voorwaarde dat zij/hij een hoger niveau aankan en 
dat het leerlingenaantal van de klasgroep waar de extra les gevolgd wordt niet 
overschreden wordt. De extra les kan enkel ingevoerd worden vanaf graad 2.3. Het is 
niet de bedoeling dat een leerling een graad overslaat, zij/hij blijft het traject op 
haar/zijn leeftijd volgen. De extra les is een surplus en vervangt niet de les van de 
eigen graad. De uiteindelijke beslissing ligt bij de dansdocent die haar leerlingen 
kent en zo ook op een objectieve manier kan beoordelen of zij/hij dat stapje hoger 
ook gaat aankunnen.  
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3.11 Muzikale begeleiding danslessen  
Bij de danslessen hoort de juiste begeleidende muziek. De lessen klassieke dans 
worden in de mate van het mogelijke live begeleid op piano. Een aantal lessen 
klassieke dans vanaf 2.4 tot en met 4.3 worden begeleid door onze twee 
dansbegeleiders Katrijn Marin en Johan De Leenheer. Voor de andere lessen zijn er 
speciale begeleidings-cd’s beschikbaar. Uiteraard beschikt elke docent ook over 
eigen cd’s en muziekmateriaal om de specifieke juiste muziek voor de oefeningen en 
de choreografieën te voorzien.  
 

3.12 Later instromen in de opleiding  
Voor leerlingen die ouder zijn dan de startleeftijd (dus 9 jaar of ouder) wordt een 
apart, individueel programma samengesteld. Afhankelijk van de reeds genoten 
dansopleiding elders, wordt gekeken waar de leerling kan instappen. Dit kan 
eventueel op leeftijd, indien de technische basis van de klassieke dans voldoende 
aanwezig is.  Bij leerlingen die willen instromen zonder klassieke danservaring wordt 
individueel gekeken wat hun mogelijkheden zijn. Deze specifieke trajecten worden 
in overleg met de danscoördinator en de dansjuffen besproken.  
 

 
(Dansvoorstelling “Bestemming Bereikt”, mei 2015) 
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4. Accommodatie  
4.01 Twee danszalen in de academie  
We beschikken over twee danszalen in onze academie. Zowel lokaal 67 als lokaal 68 
zijn volledig ingericht volgens de voorschriften voor dansonderwijs. Er is een 
zwevende dansvloer, vaste dans-barren en een spiegelwand. Beide ruimtes zijn ook 
voorzien van airconditioning en brengt ons koele lucht wanneer de zon ons verblijdt 
of wanneer de inspanningen ten top worden gedreven. 
De dansvloeren in beide danszalen zijn delicaat en mogen enkel betreed worden met 
danssloffen, op sokken of blote voeten. 
 

4.02 Lokaal 55  
Op de tweede verdieping bevindt zich ook lokaal 55. Dit grote klaslokaal is voorzien 
van dansvloer, spiegels en een muziekinstallatie. Specifieke danslessen gaan hier 
niet door maar dansleerlingen kunnen deze ruimte gebruiken om op eigen initiatief 
te werken, trainen. Lokaal 55 wordt polyvalent gebruikt. Leerlingen kunnen bij het 
onthaal navragen wanneer dit klaslokaal vrij is voor eventuele zelfstudie.  

4.03 Kleedkamers  
Naast de danszalen zijn twee grote kleedkamers voorzien voor de meisjes (68A en 
68B), één kleedruimte voor de jongens (67B) en één kleedkamer voor de juffen (67A). 
Er zijn kapstokken, schoenbankjes en kasten met open leg-bakjes voorzien om je 
kleding ordelijk op te bergen. Er staan verschillende vuilbakken om je rommeltjes 
“gesorteerd” weg te gooien: restafval en blauw pmd vuilbakje in de kleedkamer, gele 
papiermand in de gang.  

Mogen wij vragen aan de leerlingen om de kleedkamers netjes en proper te houden. 
Het licht in de gang en kleedkamers werkt automatisch. In de kleedkamers is een 
douche en lavabo aanwezig. Naast de trap op de 2de verdieping bevindt zich het 
algemeen sanitair gedeelte met voldoende toiletten en lavabo’s.  
 
Nota in coronatijden 
Voorlopig mogen de kleedkamers weer ten volle gebruikt worden. Bij wijzigingen of 
nieuwe maatregelen zullen wij u tijdig op de hoogte brengen. 
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5. Dansactiviteiten  
5.01 Jaarprogramma  
Wij starten het schooljaar met de goede hoop dat we weer toonmomenten, 
dansprojecten en dansvoorstellingen kunnen doen! We zullen u zeker op de hoogte 
houden van eventuele maatregelen en richtlijnen omtrent de organisatie er van of 
om deze momenten als publiek bij te wonen.  
Onze jaarlijkse grote dansvoorstelling heeft nu 2 jaar “on hold” gestaan. Maar zoals 
het spreekwoord zegt “3de keer goede keer” zullen we dit schooljaar er volop voor 
kunnen gaan. Iets waar we met ons allen heel erg naar uit kijken! 
 

 

 

 

 
(Dansvoorstelling “Dans je Dag Rond”, mei 2017) 
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5.02 Activiteiten 1ste Graad (1.1, 1.2)   
Onder voorbehoud: 
• Zaterdag 18 december: DansTenToon / Open Les dansinitiatie 
• Zaterdag 19 februari: Dag van de academies 
• Vrijdag 13 mei, Zaterdag 14 mei, Zondag 15 mei: Dansvoorstellingen (zie info 6.) 
• Zaterdag 11 juni: DansTenToon / Open Les dansinitiatie 
• Zaterdag 25 juni: Opendeurdag 

Eventueel bijkomende activiteiten steeds mogelijk 

 

 
 (Dansvoorstelling “Dans je Dag Rond”, mei 2017) 

 

 
5.03 Activiteiten 2de Graad (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)  
Onder voorbehoud: 
• Woensdag 22 december: Winterwende 
• Zaterdag 19 februari: Dag van de academies 
• Vrijdag 13 mei, Zaterdag 14 mei, Zondag 15 mei: Dansvoorstellingen (zie info 6.) 
• Dinsdag 24 mei: DansTen Toon 2.4A, 2.4B (einde graad openbare eindproef)  
• Dinsdag 7 juni: DansTenToon 2.1C, 2.3A, 2.3B (tussentijdse eindproef) 
• Woensdag 8 juni: DansTenToon 2.1A, 2.1B, 2.2A, 2.2B, 2.2C (tussentijdse 

eindproef) 
• Zaterdag 25 juni: Opendeurdag 

Eventueel bijkomende activiteiten steeds mogelijk 

 

https://nl.pinterest.com/pin/193514115219992144/
https://nl.pinterest.com/pin/193514115219992144/
https://nl.pinterest.com/pin/193514115219992144/
https://nl.pinterest.com/pin/193514115219992144/
https://nl.pinterest.com/pin/193514115219992144/
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5.04 Activiteiten 3de Graad (3.1, 3.2, 3.3) 
Onder voorbehoud 
• Woensdag 17 november: prijsuitreiking 2de en 3de graad (2020-2021) 

Stadsschouwburg. Leerlingen 3.1 (2.4 van vorig schooljaar) worden uitgenodigd.  
• Zaterdag 19 februari: Dag van de academies 
• Vrijdag 13 mei, Zaterdag 14 mei, Zondag 15 mei: Dansvoorstellingen (zie info 6.) 
• Dinsdag 24 mei: DansTenToon 3.3A, 3.3B (einde graad openbare eindproef) 
• Dinsdag 31 mei: DansTenToon 3.1, 3.2A, 3.2B (tussentijdse eindproef)  
• Woensdag 1 juni: Evaluatieles Hedendaagse Dans (3.1, 3.2A, 3.2B, 3.3) 
• Zaterdag 25 juni: Opendeurdag 

Eventueel bijkomende activiteiten steeds mogelijk 

 

5.05 Activiteiten 4de Graad (4.1KD, 4.2KD, 4.3KD, 4.1HD, 4.2HD, 4.3HD) 
Onder voorbehoud 
• Woensdag 17 november: prijsuitreiking 2de en 3de graad (2020-2021) 

Stadsschouwburg. Leerlingen 4.1 (3.3 van vorig schooljaar) worden uitgenodigd.  
• Vrijdag 28 januari, Zaterdag 29 januari, Zondag 30 januari: Cupid and Death. 

Stadsschouwburg. Leerlingen 4.3 KD dansen mee in dit domeinoverschrijdend 
project Oude Muziek. 

• Zaterdag 19 februari: Dag van de academies 
• Vrijdag 13 mei, Zaterdag 14 mei, Zondag 15 mei: Stadsschouwburg (zie info 6.) 
• Dinsdag 24 mei: DansTenToon 4.3 KD (einde graad openbare eindproef) 
• Woensdag 25 mei: DansTenToon 4.1 KD (tussentijdse eindproef) 
• Woensdag 25 mei: DansTenToon 4.2+4.3 HD (einde graad openbare eindproef)  
• Dinsdag 31 mei: DansTenToon 4.1KD, 4.2KD (tussentijdse eindproef) 
• Zaterdag 25 juni: Opendeurdag 
• Eind juni: Prijsuitreiking afstudeergraad 4.3KD en 4.3HD 

Eventueel bijkomende activiteiten steeds mogelijk 
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5.06 Activiteiten Volwassenen (2de, 3de en 4de graad) 
Onder voorbehoud 
• Woensdag 17 november: prijsuitreiking 2de en 3de graad (2020-2021) 

Stadsschouwburg. Leerlingen 3.1 + 4.1 (2.4 + 3.3 van vorig schooljaar) worden 
uitgenodigd.  

• Vrijdag 10 december: DansTenToon / Open Les toonmoment 
• Zaterdag 19 februari: Dag van de academies 
• Vrijdag 13 mei, Zaterdag 14 mei, Zondag 15 mei: Dansvoorstellingen (zie info 6.) 
• Woensdag 25 mei: DansTenToon alle volwassenen (eindproef alle graden) 
• Zaterdag 25 juni: Opendeurdag 

Eventueel bijkomende activiteiten steeds mogelijk  
 
Binnen het projectuur Volwassenen Dans (3de en 4de graad)  worden een aantal 
dansvoorstellingen bijgewoond in de Stadsschouwburg: 
- Peeping Tom (zaterdag 25 september) 

- Come On Feet (zaterdag 9 oktober) 

- Contre-Jour (zaterdag 26 februari) 

- Tender Men (woensdag 30 maart) 

- Kabinet K (zaterdag 23 april) 

 

 
(Dansvoorstelling “Bestemming Bereikt” mei 2014) 

 

Voor iedereen: via de website van Jeugd en Dans en Danspunt vind je tal van 
activiteiten terug waaraan je kan deelnemen (workshops, stages, dansdagen,... )  

Als lid krijg je korting voor deze activiteiten (zie 9.03)  



25 

6. Jaarlijkse dansvoorstelling  
Ieder schooljaar brengen wij in de maand mei een grote dansvoorstelling in de 
Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. De twee vorige schooljaren konden onze 
dansvoorstellingen niet doorgaan vanwege de corona pandemie. Maar de toekomst 
ziet er goed uit! Onze laatste dansvoorstelling “A’ha” in mei 2019 werd samengesteld 
uit woorden die begonnen met de letter A. We hebben nu een  Break van 2 jaar gehad 
en gaan dit jaar voor de voorstelling onder de titel “Wie A zegt moet ook B zeggen…” 
Benieuwd hoe onze Ballerina’s en Ballerino’s dit zullen ten toon brengen…. Onze 
dansvoorstellingen gaan door op 13, 14 en 15 mei 2022. De podiumrepetities en 
filmopname in de Stadsschouwburg hiervoor gaan door op 9, 10, 11 en 12 mei. De 
choreografieën worden aangeleerd in de wekelijkse danslessen en dit vrij intensief 
in de periode vanaf januari. De dansvoorstelling is een belangrijk onderdeel in de 
dansopleiding van de academie. Dans is een “podiumkunst” en we gaan er toch van 
uit dat dansen het liefste is wat onze leerlingen doen. We kijken er heel erg naar uit 
om terug op het podium te kunnen schitteren! Alle informatie omtrent dit groot 
evenement krijgt u tijdig van de dansdocent van uw zoon/dochter. 
 

 

 

(Dansvoorstelling “Dans-ANT”, mei 2015) 
 

 

  

https://nl.pinterest.com/pin/689613761687285387/
https://nl.pinterest.com/pin/689613761687285387/
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7. Dansresultaten  
De academie is een plaats waar leerlingen komen om iets te leren. Het is dan wel een 
naschoolse activiteit, een hobby, maar het hoofddoel van ons onderwijs is de 
leerlingen “leren” dansen. Wij hechten dan ook veel belang aan de kwaliteit van onze 
opleiding en de zorg voor elke leerling. Via allerlei toonmomenten, open lessen, 
voorstellingen, eindproeven worden de leerlingen geëvalueerd in een zo breed 
mogelijke zin. Bij de invoering van het nieuwe decreet heeft de academie bewust 
gekozen om te werken in het “Kunstig Competent” geheel (zie ook 2.03). Dit houdt in 
dat er niet langer met cijfers wordt gequoteerd maar dat elke leerling wordt 
geëvalueerd en beoordeeld op een veel bredere en andere manier. Deze 
werkmethode resulteert ook in een nieuwe vrij uitgebreide evaluatiefiche en een 
andere benadering van de eindresultaten. 

 
7.01 Evaluatie  
De evaluatiefiche voor de 1ste graad omvat een aantal specifieke dansonderdelen die 
geëvalueerd worden met smileys. Onze jongste dansers en danseressen zijn immers 
onze grootste ‘smiling stars’ op de dansvloer. 

De evaluatiefiche voor de 2de, 3de en 4de graad omvat specifiek de 5 rollen/ 
ontwikkelingsgebieden  die elk uitgebreid worden geëvalueerd.  
Zo zal de leerling geëvalueerd worden als: 
* Vakman: de danstechniek, de vaktaal, discipline, motivatie, … 
* Kunstenaar: het durven, het aanvoelen, het beleven, het experimenteren, … 
* Onderzoeker: het verder uitspitten en onderzoeken, de wil om te groeien, … 
* Samenspeler: het samenwerken, het respecteren, verantwoordelijkheid nemen, … 
* Performer: de uitstraling, het professionalisme, het publiek overtuigen, … 

De eerste evaluatie-periode omvat de eerste periode van september tot januari. De 
tweede evaluatie-periode omvat het tweede gedeelte van het schooljaar waarin ook 
de dansvoorstelling en de dans-eindproeven in zullen worden geëvalueerd.  Deze 
eindevaluatie geeft ook aan of de leerling de competenties gehaald heeft en dus 
geslaagd is om over te gaan naar het volgende jaar. Het gebeurt niet vaak maar soms 
is het wel nodig dat een leerling een jaartje overzit, een soort herkansingsjaar volgt, 
om zo de technische en artistieke vaardigheden beter te ontplooien. De evaluatie en 
de bespreking van iedere leerling gebeurt door de docent in overleg met de collega’s, 
vakjury, externe jury. 

  



27 

7.02 DansTenToon  (eindproeven) 
Het woord “examen” verdwijnt meer en meer op de achtergrond. Binnen de academie 
is beslist om een andere benaming te geven aan het meten van de leerprestatie op 
het einde van het schooljaar. “DansTenToon” is de alles overkoepelende naam die we 
in de dansafdeling hiervoor gebruiken. In principe is er niets veranderd aan het 
systeem dat wij binnen de dans reeds jaren toepassen. Alle leerlingen zullen in de 
loop van het schooljaar verschillende toonmomenten hebben en op het einde van 
het schooljaar de ‘DansTenToon’ eindproef. Al deze ‘showings’ zullen door de docent, 
collega’s en / of externe juryleden worden besproken en beoordeeld. De beoordeling 
gebeurt met woorden, niet met een cijfer. De ‘beoordelingswoorden’ zullen een 
duidelijke weergave zijn van het dansresultaat van de leerling en bijgevolg ook 
weergeven welke competenties de leerling onvoldoende, voldoende, goed of zeer 
goed behaald heeft (aangegeven met het aantal blokjes). 

 

 
                           (Dansvoorstelling “Od’elle”, mei 2016) 

 

 

De data van DansTenToon van uw dochter/zoon kan u terug vinden onder  
5. Dansactiviteiten.   
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7.03 Oudercontact  
Hebt u een vraag, een eventueel probleem of wenst u meer uitleg bij de 
evaluatiefiche? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dansdocent van uw 
zoon/dochter. De docenten zijn bereid om een oudercontact te doen als u daar nood 
aan hebt. Ook is het mogelijk dat de docent de ouders zelf contacteert indien zij graag 
een gesprek wenst over uw zoon/dochter.  

Een oudercontact gebeurt buiten de lesuren op een geschikt moment voor alle 
partijen. U kan ook contact opnemen met de docent via mail indien u niet persoonlijk 
naar de academie kan komen  (zie 9.01).  

U kan ook steeds contact opnemen met de coördinator van de dansafdeling (Ann 
Jehaes) of met de directeur van de academie (Tim Haerinck).  
 

 

     (Dansvoorstelling “Taal Ten Toon”, mei 2013) 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://google.com/
http://google.com/
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8. Verlofdagen  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
▪ Facultatieve vrije dag: zaterdag 30 oktober 
▪ Herfstvakantie:  

maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november 
▪ Wapenstilstand: donderdag 11 november  
▪ 1ste Pedagogische studiedag:  

woensdag 15 december  
▪ Kerstvakantie:  

!! vrijdag 24 december t.e.m. zondag 9 januari  
▪ Krokusvakantie:  

maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart 
▪ Facultatieve vrije dag: maandag 7 maart 
▪ 2de Pedagogische studiedag: woensdag 23 maart 
▪ Paasvakantie:  

maandag 4 april t.e.m. !! maandag 18 april  
▪ O.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei  
▪ Pinksteren: maandag 6 juni 
▪ Zomervakantie:  

Vrijdag 1 juli tem woensdag 31 augustus 
 
Extra nota voor de lessen op zaterdag:  
Zaterdagen zijn gewone lesdagen binnen het deeltijds 
kunstonderwijs. De eerste zaterdag van een 
vakantieweek hoort nog bij de voorafgaande lesweek 
en is dus een gewone lesdag!  
Voor alle duidelijkheid:  
- Zaterdag 26 februari (begin krokusvakantie)  
- Zaterdag 2 april (begin paasvakantie)  
zijn gewone lesdagen.  
- Zaterdag 30 oktober (begin herfstvakantie)  
- Zaterdag 25 december (begin Kerstvakantie)  
zijn (facultatieve) vrije dagen dit schooljaar!  
 
Start schooljaar 2022-2023:  
donderdag 1 september. 
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9. Varia  
Wij hopen dat dit infoboekje u voldoende informatie verschaft en dat u op de hoogte 
bent van het hele gebeuren in de dansafdeling. Mocht u nog vragen hebben twijfel 
dan niet om de dansdocent van uw zoon of dochter te raadplegen voor of na de 
lessen, telefonisch, via mail. U kan ook terecht bij de coördinator van de dansafdeling, 
Ann Jehaes.  
 
9.01 Contactgegevens docenten  
De docenten zijn zo vrij om hun mailadres en gsm nummer te geven….. Mogen wij 
echter met aandrang vragen dat deze communicatiemiddelen enkel en alleen 
gebruikt worden om afwezigheden te melden of in dringende gevallen als deze 
betrekking hebben tot de dansopleiding van uw dochter / zoon. Wij appreciëren het 
als u ook hun privétijd respecteert.  
 
       ann.jehaes@academiesintniklaas.be               0473 / 83 82 23  
       irais.ooms@academiesintniklaas.be                     0494 / 19 76 93  
       kate.olsen@academiesintniklaas.be                     0494 / 04 20 22  
       elise.devliegher@academiesintniklaas.be           0478 / 95 18 94 
       veerle.casteleyn@academiesintniklaas.be           0497 / 65 47 23  
 
 
9.02 Contactgegevens ouders - leerlingen  
Bij inschrijving op het secretariaat gaf u de contactgegevens door waarop wij u 
kunnen bereiken. Mogen wij aub vragen om elke wijziging in deze gegevens door te 
geven op het secretariaat en aan de docent: adreswijziging, wijziging gsm-nummer, 
wijziging mailadres, e.a., dit om ‘miscommunicatie’ te voorkomen. Bepaalde 
documenten worden immers per post of per mail verstuurd. De meeste andere 
informatie over dansactiviteiten wordt, in normale omstandigheden, via brieven in 
de les uitgedeeld. Leerlingen van gescheiden ouders die graag een extra brief 
ontvangen mogen dit zonder problemen aan de juf vragen.  
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9.03 Jeugd en Dans, Danspunt  
De dansleerlingen zijn aangesloten bij de vereniging “Jeugd en Dans” en “Danspunt”. 
Beiden zijn erkende dansverenigingen die allerlei dansactiviteiten organiseren en 
begeleiden. Het propageren van de dans bij de jeugd dient heel ruim geïnterpreteerd 
te worden en heeft naast het uitbreiden van de mogelijkheden tot dansen eveneens 
de bedoeling de kwaliteit van de dans bij de jeugd te bevorderen. De academie 
betaalt het lidgeld van de beide organisaties voor de leerlingen. Het lidmaatschap 
loopt per kalenderjaar en niet per schooljaar. Nieuwe leerlingen vanaf dit schooljaar 
zijn dus lid vanaf januari 2022.  Als lid van “Jeugd en Dans” en “Danspunt” krijg je 
kortingen op dansstages, dansworkshops, dansvoorstellingen, in bepaalde 
danswinkels, enz. De informatie hierover vind je op de websites:  
Jeugd en Dans: www.jeugdendans.be 
Danspunt: www.danspunt.be  
 

9.04 Dansstages, Danskampen, Dansdagen, Dansvoorstellingen         
Tijdens weekends en vakantieperiodes worden door verschillende organisaties 
dansstages, dansworkshops en danskampen georganiseerd. Op het prikbord in de 
danszaal en in de gang worden de foldertjes ‘ter inzage’ opgehangen van de 
organisaties die hun info aan de academie bezorgen. Op de website van “Jeugd en 
Dans” en “Danspunt” vind je ook een uitgebreid aanbod. Bij de docenten kan u ook 
steeds terecht voor verdere informatie en vragen hieromtrent. Sommige dansdagen 
of dansprojecten worden georganiseerd voor geselecteerde dansleerlingen. Het valt 
voor dat er slechts een klein aantal leerlingen per academie mogen deelnemen aan 
een bepaalde dansdag. De dansdocent zal dan enkele leerlingen selecteren en hen 
vrijblijvend persoonlijk de nodige informatie verschaffen. Wij vinden het bijzonder 
leerrijk en uiterst motiverend wanneer onze leerlingen dansstages en dansworkshops 
volgen. Het heeft een grote meerwaarde en brengt hen in contact met de grote 
danswereld. Ook het bijwonen van dansvoorstellingen verrijkt hun kennis en geeft 
een grote stimulans om hun eigen dansgrenzen steeds verder te leggen.   
Dansen is een passie!  
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9.05 Huiswerk  
In dans is je eigen lichaam het “instrument” en dit instrument moet ook extra getraind 
worden buiten de lesmomenten. Herhalen en oefenen van de (nieuwe) danspasjes en 
de choreografieën die in de les worden aangeleerd is dan ook ten zeerste aan te 
raden. Leerlingen die regelmatig thuis werken aan hun fysieke conditie (lenigheid, 
kracht, spierversterkende oefeningen) hebben een beter “instrument” en dit  leidt 
automatisch naar betere dansresultaten. Dit vraagt van onze leerlingen wel een 
zekere zelfdiscipline maar “dans” en discipline” zijn onomstreden met elkaar 
verbonden, ze horen gewoon bij elkaar! 

 
9.06 Persoonlijke Hygiëne  
Dansen is een fysieke aangelegenheid. Transpireren is dan ook een natuurlijke reactie 
van het lichaam. Een frisse en verkwikkende douche (thuis) is dan ook geen 
overbodige luxe na een dansles. Mogen wij ook vragen om op regelmatige basis het 
dansgerief te wassen. De balletpakjes en de collants kunnen zonder probleem in de 
wasmachine op 30°- 40° gewassen worden. Let op met het wassen van de 
balletslofjes, die kunnen krimpen (maar rekken ook weer uit wanneer ze weer 
eventjes gedragen worden).  
 

9.07 Studentenkaart  
Alle leerlingen van de academie krijgen een studentenkaart bij de inschrijving. Indien 
je deze niet hebt ontvangen kan u deze alsnog op het secretariaat gaan ophalen. Met 
de studentenkaart krijg je korting voor voorstellingen in Siniscoop, voorstellingen die 
d’Academie Podium zelf organiseert en voorstellingen in ‘t Ey waar d’Academie 
Podium aan meewerkt.  
 

9.08 Website  
Alle informatie over de academie kan u ook terug vinden op de website:  
www.academiesintniklaas.be 
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          (Dansvoorstelling “Dans-ANT”, mei 2015) 

 

 

Wij hopen dat dit infoboekje u een duidelijk 
overzicht geeft van het reilen en zeilen binnen 

de dansafdeling van onze academie.  
Wij zijn blij voor het vertrouwen dat u heeft in 

onze afdeling en wensen iedereen een 
aangenaam, leerrijk, gezond en dansvol 

schooljaar 2021 - 2022 toe! 

 



 

 

 
 

We kunnen niet van al onze leerlingen  
sterren maken,  

maar we proberen ze wel allemaal  
te laten schitteren! 

 
 
 

 
(Dansvoorstelling “Bestemming Bereikt”, mei 2014) 

 

 

 

Samenstelling: Ann Jehaes                                       
Vormgeving: Kristel Kinders 
Foto’s: Sabine Cappaert en Willem Geysen 
De foto’s in dit boekje zijn afkomstig uit onze dansvoorstellingen van de 
afgelopen jaren.  
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