AFSPRAKENKADER ALTERNATIEVE LEERCONTEXT
Door het principe van leren in de alternatieve leercontext (ALC) toe te passen, kan de wisselwerking tussen de academie en het verenigingsleven
optimaliseren. Hiermee verankert de academie ook haar aandacht en rol t.a.v. het brede lokale sociaal-culturele leven.
Een regelmatig en volledig financierbare leerling van de academie kan een vak volgen in de ALC, indien voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden en
aan het door inspectie goedgekeurde toetsingsinstrument.
Partnership
1. De ALC en de academie tekenen een onderling contract met
vermelding van de deelnemende leerlingen.
2. De ALC en de academie beschouwen elkaar als partners in het
leerproces. Er wordt bij beide partners één contactpersoon
aangeduid die de administratie en afspraken nauwgezet opvolgt.

Doelt voornl. op administratieve en praktische
zaken.

3.

Dit doelt vooral op pedagogische en inhoudelijke
facetten.

Om specifieke competenties te verdiepen vraagt de academie aan
de ALC om leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan
artistieke projecten van de academie.

4. De ALC neemt deel aan overleg tussen de academie en alle ALCaanbieders. Dit bevordert oa. de inhoudelijke begeleiding en de
manier van evalueren.
5. De ALC is op de hoogte van het academiereglement.

Organisatie
1. De ALC engageert zich om geen vormingsaanbod te organiseren
dat het DKO zelf in de academie organiseert.
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2. Indien de ALC toonmomenten organiseert, worden deze voor …
(datum) gecommuniceerd aan de academie.
3. Een afgevaardigde van de academie kan steeds alle repetities en
eventuele toonmomenten (gratis) bijwonen met het oog op
artistieke evaluatie.

Begeleiding
1. De academie evalueert de leerling en neemt daarvoor de nodige
maatregelen. In dit kader geeft de ALC feedback aan de academie.
De evaluatie wordt bezorgd aan de coördinator van de academie
die de eindverantwoordelijkheid behoudt.
2. De ALC houdt de aanwezigheden nauwkeurig bij en verwittigt de
academie bij onregelmatigheden.
3. Tijdens haar activiteiten staat de ALC in voor effectief en continu
toezicht op de leerling.

Kwaliteitszorg
1. Samen met de ALC zal de samenwerking elk schooljaar
geëvalueerde bijgestuurd worden waar nodig. Het niet naleven
van afspraken kan leiden tot het stopzetten van de samenwerking.
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Voorwaarden van de leerlingen
1. De aanvraag voor de ALC gebeurt jaarlijks door de leerling.
2. De (individuele) overeenkomst moet elk schooljaar vernieuwd
worden. Alle afspraken gemaakt ihkv de ALC tussen de
academie, leerling en ALC zijn geldig voor één schooljaar.

Praktische afspraken
1. De leerling is binnen de activiteit van de ALC verzekerd via de
vereniging.
2. De academie informeert de leerling over de mogelijkheid les te
volgen in de ALC.
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