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ATELIER VOOR CREATIEVE EXPRESSIE  - IVA 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

  

Dit reglement bevat een aantal praktische en organisatorische richtlijnen die de goede orde in het 

atelier willen bevorderen.  

Art. 1: Algemeen  

Adres: Dorpsstraat 2D – 3210 Lubbeek  

Telefoon: 016/256698 of 016/256498 ( alle werkdagen van 9u00 tot 12u00) - tijdens de lessen zijn de 

leerkrachten bereikbaar op het nummer 0498 942559 

Emailadres: ace@lubbeek.be  

Het werkjaar loopt van begin september tot eind juni. Elk werkjaar wordt een kalender opgesteld 

waarin de lesdagen worden bepaald.  

Behoudens uitdrukkelijk verzet bij inschrijving geven de cursisten of de ouders  toestemming om 

foto’s genomen tijdens de activiteiten van het atelier te gebruiken voor promotie van het atelier én 

in publicaties van de gemeente Lubbeek.  

Art. 2: Inschrijvingen  

De inschrijving is slechts geldig na betaling van de inschrijvingsgelden en het overmaken van een 

volledig ingevuld inschrijvingsformulier; de inschrijvingsgelden moeten betaald worden vóór de start 

van de lessen.  

De betalingsmodaliteiten en tarieven kunnen teruggevonden worden in de folder van het IVA ACE en 

op de gemeentelijke website www.lubbeek.be .  

Het inschrijvingsgeld wordt volledig teruggestort indien de cursus niet wordt ingericht of de cursist 

de lessen stopt voor eind september; dit mits een schriftelijke bevestiging.  

Actieve cursisten hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen. Ze moeten voor het volgende werkjaar 

opnieuw inschrijven vóór 15 juni.  

Het is de verantwoordelijkheid van de cursist of zijn/ haar ouders om wijzigingen in adres- of 

contactgegevens door te geven aan de administratie van het IVA ACE.  

Er wordt gevraagd om belangrijke relevante medische  informatie te melden aan de lesgevers; dit om 

veiligheidsredenen.  
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Art. 4: Aanbod 

Het programma van het IVA ACE ( cursussen, lesdagen en –uren, inschrijvingstarieven e.a. ) en het 

huishoudelijk reglement kunnen worden teruggevonden op de gemeentelijke website 

www.lubbeek.be.  Op het einde van elk werkjaar wordt het aanbod van het daaropvolgende werkjaar 

bekendgemaakt.  

Art. 5: Materiaal 

Het lesmateriaal voor de kinderen en jongeren wordt door het ACE ter beschikking gesteld.  

Voor de volwassenen worden enkel een aantal basissets ter beschikking gesteld om nieuwe 

technieken uit te proberen. Het overige materiaal is voor rekening van de cursist.  

Aan de cursisten wordt gevraagd om op een respectvolle manier om te gaan met het materiaal en de 

lokalen na gebruik op te ruimen. Dit volgens de instructies van de lesgevers.  

Aan de cursisten wordt gevraagd om de werken ter beschikking te houden tot aan het 

opendeurweekend. Niet afgehaalde werken/ materiaal worden zes maanden na het einde van het 

werkjaar eigendom van het IVA ACE.  

Art. 6: Aankomst en vertrek 

Kinder- en jeugdateliers 

De kinderen/ jongeren worden door de ouders naar de inkomhal ( gelijkvloers) of de klas gebracht. 

Alvorens te vertrekken moeten de ouders nagaan of de lesgever aanwezig is.   

De kinderen/ jongeren moeten tijdig aanwezig zijn; ze mogen ook niet vroeger vertrekken. 

Afwijkingen kunnen enkel worden toegestaan op vraag van de ouders – bij voorkeur schriftelijk - en 

met akkoord van de lesgever.  

De kinderen/ jongeren moeten op tijd worden afgehaald – ten laatste 10 minuten na het einde van 

de les. De leerkracht gaat met de kinderen/ jongeren mee naar beneden.  

Volwassenen 

Aan de cursisten wordt gevraagd om de lesuren te respecteren.  

Art. 7. Verzekering  

 Voor alle cursisten is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
afgesloten bij Ethias. De aangiften moeten binnen de 7 kalenderdagen overgemaakt worden aan 
de administratie van het IVA ACE.  

 Opzettelijk toegebrachte schade aan materialen of het opzettelijk toebrengen van lichamelijke 
letsels bij derden zijn niet verzekerd. De verzekering vervalt eveneens wanneer een kind zonder 
toestemming het atelier verlaat.  

 Het IVA ACE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/ schade aan kledij of persoonlijke 

bezittingen van de cursisten.  
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Art. 8: Afwezigheden/ ziekte  cursisten  

Er wordt gevraagd dat de cursisten regelmatig aanwezig zijn. Wie door omstandigheden niet 

aanwezig kan zijn, moet de lesgever verwittigen.  

Cursisten die beslissen om te stoppen, moeten dit zo snel mogelijk melden aan de lesgever en/ of de 

administratie van het IVA ACE. Na vijf niet gemelde afwezigheden wordt een einde gesteld aan de 

deelname aan de cursus en dit zonder terugbetaling van het cursusgeld.  

Art. 9: Afwezigheden/ ziekte lesgevers 

In de inkomhal hangt een lijst met de namen van de lesgevers die afwezig zijn. Indien mogelijk 

worden de cursisten/ ouders vooraf door de lesgever en/ of de administratie van het IVA ACE 

verwittigd. De lessen worden niet ingehaald. Indien mogelijk gaan de lessen gewoon door; er wordt 

desgevallend toezicht gehouden door één van de andere lesgevers.  

Art. 10: Opzegmodaliteiten 

Het IVA ACE behoudt zich het recht voor om een cursist, omwille van ongepast gedrag, na twee 

schriftelijke verwittigingen verdere deelname te ontzeggen.  

Art. 11: Afspraken tijdens de lesuren  

Tijdens de lessen wordt niet gegeten of gedronken; alcoholgebruik is uitgesloten. Door de 

volwassenen kan enkel  gerookt worden tijdens de pauzes; dit buiten het gebouw en/ of de 

speelplaats.   

Om de lessen vlot te laten verlopen, wordt GSM gebruik gemeden.  

Art.12: Beeld- en geluidopnamen 

Het is de cursisten verboden beeld- of geluidsopnamen te maken, op welke wijze dan ook, van 

medecursisten en/of lesgevers, zonder hun uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming. Ook voor 

het verspreiden van beeld- of geluidsopnamen, op welke wijze dan ook, is de uitdrukkelijke 

voorafgaandelijke toestemming van alle betrokkenen vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 


