
INSCHRIJVINGEN  
IKO KINDERATELIERS  

SCHOOLJAAR 2022 – 2023 
 
Beste ouders, 
 
Heeft u een kind dat gebeten is door tekenen, schilderen, boetseren, drukken, knutselen, enz.? 
Dan is het IKO helemaal iets voor hem of haar!  
 
IKO De Kunstacademie is een academie voor beeldende kunsten waar kinderen, jongeren en 
volwassenen een plek vinden om zich persoonlijk, creatief en artistiek te ontwikkelen. Wij bieden dan 
ook verschillende richtingen op meerdere momenten en plaatsen aan, om zo veel mogelijk 
enthousiastelingen te mogen verwelkomen! 
 
Graag infomeren wij u via deze weg alvast over onze kinderateliers (leeftijd lager onderwijs). (Voor 
meer info over de ateliers voor jongeren (leeftijd secundair onderwijs) en volwassenen verwijzen wij u 
graag door naar onze website.) 
 
VESTIGINGEN 
 
IKO Hoogstraten Dokter Vermissenstraat 6, 2320 Hoogstraten 
IKO Meer Terbeeksestraat 6, 2321 Meer 
IKO Meerle Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 
IKO Brecht Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht 

 
LESMOMENTEN 
 

WANNEER? WAAR? 

woensdag 13.00u – 14.40u alle vestigingen 
woensdag 15.00u – 16.40u alle vestigingen 
zaterdag 09.00u – 10.40u alle vestigingen 
zaterdag 11.00u – 12.40u IKO Hoogstraten, IKO Meer, IKO Brecht 
zaterdag  14.00u – 15.40u IKO Meer 

 
In alle vestigingen op alle aangegeven lesmomenten zijn alle leeftijden welkom! 
 
TARIEVEN 
 
€ 74 Voor het eerste kind van het gezin 

 
€ 49 Voor alle volgende kinderen uit hetzelfde gezin 

Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn in een academie voor muziek, woord en/of 
dans van het deeltijds kunstonderwijs 
Voor kinderen van ouders die reeds ingeschreven zijn in een academie voor beeld, 
muziek, woord en/of dans van het deeltijds kunstonderwijs 

 
START INSCHRIJVINGEN 
 
Vanaf 2 mei 2022 om 14.00u kan u inschrijven via onze website: www.iko-dekunstacademie.be  
Indien u dit wenst, kan u ook inschrijven op ons secretariaat in IKO Hoogstraten na telefonische 
afspraak via 03 314 75 54.  
Wacht niet te lang met inschrijven, want onze ateliers zijn vaak snel volzet! 
 
Van harte welkom in het IKO!!! 
 
Namens het ganse IKO-team 
Luc Dockx, directeur 

http://www.iko-dekunstacademie.be/

