
STEAM IS
UNIVERSEEL
Zowel wetenschappelijke

als artistieke processen

vertrekken vanuit een

waarneming die vragen

oproept. We bekijken in

de Academie de wereld

rondom de lerende en

proberen door onderzoek

antwoorden op vragen te

formuleren. Binnen dat

proces versterken STEM

en A elkaar voor het

opwekken van 21ste-

eeuwse vaardigheden

zoals

probleemoplossend,

creatief en kritisch

denken. Zo maken we

écht werk van een

universele ontwikkeling

van eenieder. Op de Dag

van de Academies tonen

we een duidelijk

afgebakende visie met

steAmin Vlaanderen. 

UITNODIGING 
Je hebt al wel gehoord dat het op 15 februari 2020 hoogdag is in alle
academies van Vlaanderen. Op die dag zetten ook wij alle deuren open en
nodigen we jou, je familie en je vrienden uit als 'eregast' om onze academie
in vol ornaat te ontdekken en te beleven. 
 
Dit schooljaar hebben we beslist om de hoofdvestiging te Menen eens in
de spotlight te plaatsen. In de Bruggestraat 43 kan je namelijk kennismaken
met alle bestaande opties voor kinderen, jongeren en volwassenen (6-99j).
Het is daarnaast een prachtig gebouw met een rijke geschiedenis. 

OPEN ATELIERS
Ateliers zijn open van 10 tot 17:30. 
Je kan leerlingen aan het werk zien
van volgende Ateliers (18+):
Beeldhouwen & Ruimtelijke Kunst,
Fotokunst, Keramiek, Grafiekkunst,
Projectatelier, Schilderkunst en
Tekenkunst. Ook zullen er leerlingen
aan het werk zijn en/of resultaten te
zien zijn van de volgende opties:
Architectuuratelier (12-17j),
Audiovisueel atelier (Animatiefilm 8-
17j) & Beeldatelier (6-17j).
Theoretische richting Beeld & cultuur
wordt ook voorgesteld. 

KUNSTPROJECT
Van 10 tot 12:00 & 14 tot 17:30 kan
iedereen meewerken om onze
tentoonstellingsruimte om te bouwen
tot één groot kunstwerk. Met het
kunstproject 'Panty onder Spanning'
trachten we met panty's en diverse
andere materialen krachtige beelden
te creëren. 
 
Breng dus gerust oude panty's mee!

Leerlingen die normaal  les volgen op
zaterdagvoormiddag te 

Wervik, Geluwe  & Kruiseke
worden net zoals alle andere leerlingen 

en ouders  uitgenodigd om op 15/02
tussen 10:00 en 17:30 

naar de hoofdschool te komen,  
om zo mee te kunnen werken 

aan ons groots kunstwerk. 
Daardoor gaan de lessen daar 

uitzonderlijk niet door.  
Jullie leerkracht zal te Menen aanwezig zijn.

De lessen te Menen gaan gewoon door
 op het normale tijdstip.

OPGEPAST
1 5 . 0 2 . 2 0 2 0



 

INFO |  beeld@menen.be - www.academiemenen.be - 056 51 32 44


