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DKO legt het accent op 
muzische en culturele 
vorming en ontplooiing. 
Het ‘kunnen’of beheersen 
is een belangrijke factor, 
maar niet minder het 
kijken en luisteren naar of 
het ervaren en begrijpen 
van de culturele en 
artistieke omgeving.

Oostende biedt via de Kunstacademie aan Zee en het Conservatorium 
aan Zee diverse mogelijkheden aan voor kinderen, jongeren en 
volwassen. Er wordt vertrokken vanuit een sterk artistiek-pedagogisch 
project, waarbij naast de muzische competenties, veel aandacht
geschonken wordt aan de eigenheid en de persoonlijke mogelijkheden 
van de leerling. Naast het educatieve wordt ook het sociale aspect 
en het belang van samen beleven of beoefenen, niet onderschat.

De Kunstacademie, kort KaZ, biedt het domein Beeldende 
en Audiovisuele Kunst aan,  het Conservatorium, kort CaZ, 
biedt de domeinen Muziek en Woordkunst-drama aan.



Volgend schooljaar verandert er heel wat in het Deeltijds 
Kunstonderwijs. Zoals dat reeds het geval was in ‘de beeldende 
kunsten’ (Kunstacademie), kunnen kinderen ook in ‘podiumkunsten’ 
(Conservatorium), muziek en woord starten op de leeftijd van 
zes jaar (eerste leerjaar), en dit vanaf september 2018. Voor het 
Conservatorium aan Zee is die eerste graad dus nieuw!

Vanaf dit schooljaar slaan de beide kunstscholen bovendien de 
handen in elkaar voor een gezamenlijk, ‘domeinoverschrijdend’ 
aanbod, waarbij kinderen kennis maken (initiatie) met de drie 
domeinen: muziek, woord en beeld.

KAZ

CAMPUSBeeldatelier

De eerste graad beeldatelier richt zich tot
kinderen van 6 en 7 jaar, en in aanvulling tot het 
lager onderwijs wordt de beeldende creativiteit 
verder gestimuleerd en ontwikkeld.
De diverse aangeboden materialen, technieken 
en thema’s zijn zeer breed en er wordt geleidelijk 
vanuit gerichte klassikale opdrachten naar
individuelere expressie toe gewerkt. 
De lessen gaan door in de hoofdschool en op de 
Kunstencampus. Er zijn diverse leeftijdsgroepen, 
de leerlingen zitten per leeftijdscategorie en
volgen twee lesuren per week op vaste dagen.
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‘Je wil graag proeven van 
verschillende manieren om 
creatief te zijn? Dan kom je op 
de sterrenplaats…’
Leerlingen hebben les van 
drie leerkrachten uit de drie 
domeinen, één uniek aanbod 
waarin de drie kunstuitingen 
gelijkwaardig en mekaar ver-
sterkend aan bod komen. 
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 Domino CAMPUS

Een domeinoverschrijdende initiatie met muziek, 
woordkunst-drama, beeldende en audiovisuele kunsten

Centraal staat hier het muzische, we ontdekken vorm, kleur, ritme en 
beweging zowel in taal, als in beeld en muziek! Vanaf de tweede graad 
(derde leerjaar) kiezen de kinderen voor één van de drie domeinen 
(meerdere combineren kan dan nog, maar met verschillende
inschrijvingen).



‘Je weet het zeker: muziek is je ding! Jij kiest voor de muzieklaan …’

Leerlingen hebben les van leerkracht muziek. Die exploreert met jou op 
een speelse maar tegelijk doordachte manier de wondere wereld van de 
muziek: klank, ritme, trilling, dans, hoog, laag, luid, zacht …
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‘Je wil muziek en woord graag ervaren 
als verschillende aspecten van
hetzelfde?
Dan kom je op een kruispunt, alles is 
mogelijk!’
Leerlingen hebben les van twee
(Gistel, Oudenburg en wijkscholen één) 
leekrachten. Zelfde uitgangspunten als 
in Domino, zelfde mogelijkheden in de 
tweede graad.

CAZ

Een domeinoverschrijdende initiatie met muziek en woordkunst-drama.

DuO

MINI
Muziekinitiatie

CAZ



‘Dit weet je zeker: woord is je ding. Jij neemt de woordenstraat …’

Leerlingen hebben les van leerkracht woord. Die exploreert met jou op 
een speelse maar tegelijk doordachte manier de wondere wereld van 
woorden: verhalen en versjes, stem en klanken, beweging en ruimte …
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WINI
Woordinitiatie

CAZ

Beeldatelier in de eerste graad is net zoals de tweede graad twee
lesuren per week, elk ander aanbod in de eerste graad is één lesuur per 
week. Kinderen van 7 die aansluiten bij de groep Domino, DuO of WINI 
starten nu samen met de 6-jarige leerlingen, maar gaan het volgende 
schooljaar rechtstreeks over naar de tweede graad (8 jarigen).
Alle leerlingen van de eerste graad kunnen in beide scholen inschrijven   
vanaf 15 mei 2018 . Inschrijven voor Domino kan in beide
scholen! Domeinoverschrijdende initiatie = één inschrijving.

Tarieven:
Per domein betaalt men in beide scholen voor de eerste graad 68 euro. 
Met recht op een DKO reductie betaalt men 45 euro. Leerlingen die in 
Oostende wonen kunnen  onder bepaalde voorwaarden recht hebben 
op een tegemoetkoming, en betalen 25 euro.
Voor de domeinoverschrijdende initiatie is slechts één inschrijving
nodig in één van beide scholen.

Alle verdere info omtrent inschrijvingen en reducties op www.soo.be.
Aanbod van de diverse domeinen op www.conservatoriumaanzee.be 
en www.kunstacademieaanzee.be.

INSCHRIJVING
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ADRESSEN VESTIGINGSPLAATSEN

Oostende (8400)

CaZ - Conservatorium aan Zee

KaZ - Kunstacademie aan Zee

Kunstencampus

Basisschool Stene

Basisschool ‘de morootjes’, 

Basisschool Kroonlaan

Basisschool Conscience

Gistel (8470)

Oudenburg (8460)

Romestraat 36

Dr. Verhaeghestraat 7

Ieperstraat 35

Steensedijk 352 

Thomas van Loostraat 56

Kroonlaan 18 

Stuiverstraat 81 

Hoogstraat 1

Hoogstraat 17
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