
KUNSTHUMANIORA BRUSSEL 
CHRYSANTENSTRAAT 26 

1020 BRUSSEL  
(02)502.05.04 

 
 
 
 

 

WERKWEEK MUZIEK 
(ORKEST) 

 
 

 
 
 
 

ZONDAG 8 TOT VRIJDAG 13 SEPTEMBER 2019 
 
 
 
 
 

VERANTWOORDELIJKEN:  
 

Tijl: GSM: 0475 91 63 79 
Marc: GSM: 0476 26 32 87 

Ruben: GSM: 0485 78 69 79 
 
 



 
WERKMAP 

 

DEEL 1: praktisch  
 

1. Aankomst 
 
Iedereen wordt op zondag 8 september om 17u verwacht in het provinciaal vormingscentrum 
Malle, Smekensstraat 61, 2390 Malle. Om 18u is er avondeten voorzien. 
 
Er wordt op zondag GEEN bus voorzien aan de school. Leerlingen die problemen hebben om in Malle 
te geraken regelen dit onderling of signaleren dit aan Marc Claes. Voor de terugrit naar school op 
vrijdagmiddag is er WEL een bus voorzien. 
 
Bij aankomst in Malle wordt de kamerverdeling meegedeeld en na het avondeten wordt het 
orkestmateriaal opgesteld in de repetitieruimte. 
 
Wanneer iedereen aanwezig is volgt een briefing over de regels en afspraken van de werkweek. 

 
Donderdagavond 12 september om 19u30 worden alle ouders vriendelijk uitgenodigd op het slotconcert 
in Malle. Alle leerlingen blijven op de werkweek tot en met vrijdagmiddag! 

 
Vrijdagmorgen wordt alles opgeruimd en wordt de vrachtwagen ingeladen. Daarna volgt een 
groepsactiviteit om de werkweek af te sluiten.  

 
Na het middagmaal vertrekt de bus naar de kunsthumaniora. 
 

 
2. Terugreis 

 
Vrijdag na het middageten brengt de bus de leerlingen terug naar de kunsthumaniora. Afhankelijk van 
de drukte van het verkeer komt de groep rond 15u aan in Brussel.  
 

 
3. Wat meenemen? 

 
• Voldoende kledij, toiletgerief, handdoeken 
• Een hoeslaken en BEDDENGOED (slaapzak, donsdeken, kussensloop,… ter plaatse is niets 

voorzien!) 
• Het instrument dat je bespeelt in het orkest 
• Geld voor een drankje in de bar 
• ZWEMGERIEF!!! (geen zwemshorts, wel aansluitende zwembroek) 
• Concertkledij: wit én zwart hemd / blouse, zwarte broek / lange zwarte rok, zwarte schoenen en 

sokken. 
• Verkleedkledij voor de avondactiviteit. THEMA = FLUO 
• Sportkledij, short, witte + gekleurde T-shirt, sportschoenen en indien je dit hebt… 

pingpongballetjes en -palletjes ☺ 
• Schrijfgerief (potlood en gom) en muziekpapier 
• Orkestpartituren in zwarte map en koorpartituren in zwarte map 

 
 
 
 



4. ALGEMEEN 
 

Na ieder eetmaal ruim je je tafel af.  
NIEMAND verlaat het domein zonder toestemming van Tijl, Ruben of Marc. 
 
 
PLANNING VAN DE WERKWEEK 

 
1. Zondag 

 
• 17u  aankomst in Malle + kamerverdeling 
• 18u avondeten 
• 18u45  Uitladen van de camion en klaar zetten van het repetitielokaal à eerste  

  doorleesrepetitie 
• 21u afspraken & aansluitend gezellig samenzijn 
• 22u 2de graad: oogjes dicht 
• 23u 3de graad: sweet dreams 

 
2. Maandag  

 
• 7u15 opstaan 
• 8u ontbijt 
• 9u orkest 
• 10u30  Pauze 
• 10u45 Orkest 
• 12u  middagmaal 
• 13u  afruimen 
• 13u30  orkest 
• 15u  pauze 
• 15u30 Soundpainting 
• 16u30 individuele studie 
• 18u    avondmaal 
• 19u orkest 
• 21u ???  
• 22u 2de graad: oogjes dicht 
• 23u 3de graad: sweet dreams  

 
3. Dinsdag   

 
• 7u15 opstaan 
• 8u ontbijt 
• 9u orkest  
• 10u30 Partiële repetities 
• 12u  middagmaal 
• 13u partiële repetities  
• 14u30  pauze 
• 15u  John Cage (Philip Defrancq) 
• 17u Orkest  
• 18u avondmaal 
• 19u  ACTIVITEIT 
• 21u iedereen vrij (zelfstudie, …) 
• 22u 2de graad: oogjes dicht 
• 23u 3de graad: sweet dreams 

 
 



4. Woensdag 
 

• 7u15 opstaan 
• 8u ontbijt 
• 9u orkest 
• 10u30 John Cage (Philip Defrancq) 
• 12u  middagmaal 
• 13u  afruimen 
• 14u  Soundpainting  
• 15u  orkest 
• 17u Pauze 
• 18u avondmaal 
• 19u Orkest 
• 21u iedereen vrij (zelfstudie)  
• 22u 2de graad: oogjes dicht 
• 23u 3de graad: sweet dreams 

 
 

5. Donderdag 
 

• 7u15 opstaan 
• 8u ontbijt 
• 9u orkest 
• 12u  middagmaal 
• 13u30 orkest  
• 15u  pauze 
• 15u30  Soundpainting 
• 17u   John Cage (Philip Defrancq) 
• 18u avondmaal 
• 19u30 SLOTconcert waarop alle ouders vriendelijk uitgenodigd worden 
• 21u THEMA-ACTIVITEIT “FLUO” 

 
 

6. Vrijdag  
 

• 7u15 opstaan 
• 8u ontbijt 
• 9u OPRUIMEN en de camion inladen 
• 10u Groepsactiviteit  
• 12u  middagmaal 
• 13u30 vertrek met de bus naar de Kunsthumaniora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 REGLEMENT 
 

• Alle meubilair, tafels en stoelen, muziekstaanders enz. moeten in de lokalen blijven. 
• Het domein wordt NOOIT verlaten. 
• De leerlingen dienen stipt aanwezig te zijn bij de aanvang van de lessen (afwezigheden worden 
 genoteerd). 
• Lees ter plaatse de richtlijnen in verband met brandevacuatie. 
• Het is verboden drank of eten mee te nemen in de leslokalen! 
• Na 22.30 uur mag NIEMAND nog buiten zijn/haar kamer komen! 
• De gebruikers zijn aansprakelijk voor elke schade die ze aan personen, materiaal,  

  beplanting of gebouwen veroorzaken. 
• Het is verboden alcoholische dranken en drugs mee te brengen. Wangedrag (zoals nachtelijke  
 escapades) wordt NIET getolereerd! 
• Onder de 16 jaar wordt er geen alcohol gedronken.  
• Het is ten strengste verboden te roken op de kamers en in het gebouw. 
• Waardevolle voorwerpen laat men best thuis of geeft men in bewaring bij de leerkrachten. 
• Geluidsinstallaties zijn verboden! 
• Stilte in de kamers om 22.30u! Gun iedereen de nodige rust! 
• Lakens zijn verplicht!!!  

 
 
 
 NIET NALEVEN VAN BOVENSTAANDE REGELS KAN TOT ONMIDDELLIJKE  
   UITSLUITING VAN DE WERKWEEK LEIDEN! 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN 
 

In de grote zaal is er steeds water verkrijgbaar tijdens de repetities; alle andere dranken mogen enkel in 
de bar worden genuttigd. 
 
Roken mag alleen tijdens de pauzes en op de plaatsen waar speciale asbakken staan. Werp geen 
peuken op de grond, zo niet kan een volledig rookverbod opgelegd worden. 
 
Waardevolle voorwerpen laat je best thuis of kan je op eigen verantwoordelijkheid in bewaring geven 
bij de leerkrachten. 
 
Met vragen of problemen kan je terecht bij Ruben, Tijl of Marc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEEL 2: Inhoudelijk 
 
 
Tijdens de werkweek krijgen jullie volop de kans om onder deskundige leiding van professionele mensen 
kennis te maken met bepaalde disciplines die eveneens in jullie schoolprogramma voorzien zijn. 
 
1. Wat moet je nadien doen? 
 
Na de werkweek maak je een bondige evaluatie waarin je het volgende verwoordt: 
 
1. Wat waren jouw verwachtingen en zijn deze bereikt? 
2. Wat heb je deze week geleerd, had je andere dingen verwacht? 
3. Maak een korte evaluatie van de werkweek. 
 
Deze evaluatie wordt de eerste dinsdag na de werkweek afgegeven aan Werner Bellon. 
 
 
De docenten: 
 
• Orkest : Tijl & Marc 
• Koor: Maggy 
• Permanentie: Tijl, Marc, Ruben 
• Sport/ontspanning: Tijl, Marc en Ruben 
• Muzikale ondersteuning: Tijl, Ruben, Marc en op dinsdag de instrumentleerkrachten. 
 
 

 
 
 
 

 


