Online inschrijven - Mijnacademie.be
Klik om het logo hieronder om je online in te schrijven via mijnacademie.be. Online inschrijven is tijdens de
zomermaanden juli en augustus ook steeds mogelijk.

Online inschrijven via:

Je kan de INSCHRIJVINGSTARIEVEN EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN voor SCHOOLJAAR 2022-2023 raadplegen op de
pagina INSCHRIJVEN & TARIEVEN.
De meest recente UURROOSTERS voor de domeinen Beeldende en Audiovisuele Kunsten, Dans, Muziek en Woord kan je
terugvinden op de pagina UURROOSTERS.
Neem zeker ook het ACADEMIEREGLEMENT een keertje door vooraleer je je inschrijft aan onze academie.
Indien je vragen hebt over je (online) inschrijving, neem dan contact met ons op via secretariaat@academiehamme.be.
HOE SCHRIJF IK ME ONLINE IN VIA MIJNACADEMIE.BE?

1. Surf naar www.mijnacademie.be
2. Selecteer in de keuzelijst Academie Hamme
3. Kies voor de optie 'Muziek, Woord en Dans' of de optie 'Beeldende en Audiovisuele Kunsten'.
Let op: Je kan niet tegelijkertijd inschrijven voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten en Muziek, Woord en Dans.
Indien je aan beide academies wilt inschrijven, moet je deze inschrijvingsprocedure (vanaf stap 1) meer dan
eens doorlopen.
Ben je een nieuwe leerling aan o nze academie?

1. Maak een 'MijnAcademie'-account aan.
2. Je maakt een account aan op naam van 1 van de ouders indien je je zoon/dochter wilt inschrijven aan de
academie. Je zal, na het succesvol aanmaken van deze account, je zoon/dochter hieraan moeten toevoegen als
gezinslid.
3. Je hebt toegang tot de inschrijvingsmodule.
Let op: Eenmaal je je gemaakte keuze op het digitale formulier hebt bevestigd, kan je deze niet meer annuleren.
Neem contact op met de academie (secretariaat@academiehamme.be) om je keuze nog te laten wijzigen indien
je dit wenst.
Was je afgelo pen scho o ljaar al leerling aan o nze academie?

1. Log in met de logingegevens van je 'MijnAcademie'-account. Je kan een nieuw paswoord voor deze laten
instellen indien je het vergeten bent.
2. Je hebt toegang tot de inschrijvingsmodule.
Let op: Eenmaal je je gemaakte keuze op het digitale formulier hebt bevestigd, kan je deze niet meer annuleren.
Neem contact op met de academie (secretariaat@academiehamme.be) om je keuze nog te laten wijzigen indien
je dit wenst.
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