STAPPENPLAN ONLINE REGISTRATIE EN INSCHRIJVING
Het online inschrijven gebeurt in 2 stappen:
1. Registreren:
2. Inschrijven:

aanmaken van een account
kiezen van de opleiding(en) en lessen

Tip: stap 1 (registeren) kan je nu al doen! Dit bespaart je tijd als de inschrijvingen
starten.
1. Registeren
A. Aanmaken account op mijnACADEMIE ™
Deze stap kun je overslaan als je mijnACADEMIE reeds in een andere academie gebruikt hebt.

1.
2.
3.
4.

Ga naar https://www.mijnacademie.be/conservatoriummechelen
‘klik hier om jouw account nu te maken’.
Volg het stappenplan en klik op aanmelden
Tik ‘Conservatorium Mechelen’ in en klik op 'Ik ben akkoord met deze voorwaarden'.

B. Gezinsleden toevoegen
Voeg alle gezinsleden toe die zich willen inschrijven.
1. Vul alle gegevens in, volg het stappenplan.
2. Van zodra de leerling is toegevoegd kan je de contactgegevens controleren.
3. Om te kunnen inschrijven dien je ook nog akkoord te gaan met het
academiereglement.
Wil je meerdere leerlingen toevoegen, klik je opnieuw op 'Leerling toevoegen' links in de
balk.
2. Inschrijven
Schrijf je in met je aangemaakte account op
https://www.mijnacademie.be/conservatoriummechelen
2.1.

HERINSCHRIJVINGEN voor HUIDIGE leerlingen



Inschrijven kan voor onze huidige leerlingen vanaf woensdag 2 juni om 14.00
uur



Maak zeker gebruik van de voorrangsperiode die loopt van 2 t.e.m. 18 juni, zo is
je plaats gegarandeerd !



Indien je je opleiding aan het Conservatorium verderzet, zal bij het online inschrijven
een “vervolgtraject” klaarstaan voor jou. Je maakt je keuze uit het voorgestelde
aanbod en doorloopt de gevraagde stappen.



Bij problemen, vragen of speciale inschrijvingen die afwijken van het vervolgtraject,
stuur je een mail naar inschrijvingen.conservatorium@mechelen.be. We zijn ook
telefonisch (015 28 29 80) te bereiken op weekdagen van 14.00-19.00 en zaterdag
van 09.00-13.00 (niet tijdens de zomervakantie). Je bevestigt en betaalt de
inschrijving die wij online voor je klaar zetten.



Wil je nog inschrijven voor een nieuw domein (bv. je volgt reeds muziek maar wil
ook nog woord volgen), dan kan je voor dit bijkomend domein inschrijven vanaf
zaterdag 19 juni om 10.00 uur.



De inschrijvingen worden afgesloten op 30 september 2021.



Indien je recht hebt op een korting en je hebt een attest, dan kan je dit attest
uploaden en wordt de korting onmiddellijk verrekend.



Heb je recht op een korting maar kan je het attest pas later bezorgen, dan betaal je
het volledige bedrag. Het verschil wordt teruggestort wanneer het attest in ons bezit
is.
2.2.

NIEUWE inschrijvingen



Nieuwe leerlingen en nieuwe gezinsleden van onze huidige leerlingen kunnen
inschrijven vanaf zaterdag 19 juni om 10.00 uur.



Je maakt je keuze uit ons lesaanbod en doorloopt alle gevraagde stappen.



Bij problemen, vragen of speciale inschrijvingen, stuur je een mail naar
inschrijvingen.conservatorium@mechelen.be. We zijn ook telefonisch (015 28 29
80) te bereiken op weekdagen van 14.00-19.00 en zaterdag van 09.00-13.00 (niet
tijdens de zomervakantie). Je bevestigt en betaalt de inschrijving die wij online voor
je klaar zullen zetten.



De inschrijvingen worden afgesloten op 30 september 2021.



Indien je recht hebt op een korting en je hebt een attest, dan kan je dit attest
uploaden en wordt de korting onmiddellijk verrekend.



Heb je recht op een korting maar kan je het attest pas later bezorgen, dan betaal je
het volledige bedrag. Het verschil wordt teruggestort wanneer het attest in ons bezit
is.

