
Visietekst GO! DKO Scholengroep Gent
Onze school heeft een belangrijke taak te vervullen. Onderwijs, in de brede zin van het woord, moet in elk geval “levenslang leren” 
impliceren. En als we spreken van “onderwijs” is DKO ontegensprekelijk een onderdeel van dit grote geheel. Daarom willen we ons 
engageren om leerlingen in hun groeiproces als muzikant, woordkunstenaar of danser te helpen groeien. Elke leerling met zijn/
haar kunnen en kennen, willen en zullen, geven en krijgen, doen en laten. Rekening houdend met zowel de vaardigheden als de 
kritische en creatieve geest van leerling als leraar.

Naast levenslang leren wil onze school voor kinderen en jongeren een verlengstuk zijn aan hun leerplichtonderwijs. Aanvullen wat 
we mogen en kunnen op een uiterst professionele manier en met het nodige inlevingsvermogen en passende (lees aanvullende) 
aanpak die een kind of jongere behoeft. De link naar het leerplicht onderwijs (integratie – aansluitend aan) lijkt voor onze school 
een evidentie. Daarom werken wij vooruitkijkend, zowel binnen ons kader van het GO! als netoverschrijdend. Hiertoe behoort ook 
onze werking naar kinderen of jongeren met enkele beperkingen. Dit levert voor ons een extra uidaging op. Voor andere leerlingen 
betekent ons onderwijs de trap naar het HKO, de ideale voorbereiding, ideaal als combinatie met leerplichtonderwijs.

Voor volwassenen willen we een kijk zijn op een lang vervlogen droom. Voor velen bieden we een mogelijkheid aan om hun 
sociaal kader beter uit te bouwen door hun kennis van een instrument of als zanger, als danser of spreker. Op die manier kan de 
volwassene op een doordachte en meer onderbouwde manier functioneren in een groep gelijkgestemden. Dit met een logisch 
positief gevolg in zijn/haar uitbouw van een onmiskenbaar belangrijk sociaal levensframe. Wij, als DKO-school zijn absoluut 
geen loutere vrijetijdsbesteding maar een steeds terugkerende niet- evidente uitdaging, onderwijs waardig. We zijn een pure 
meerwaarde aan onderwijs.

Als school zijn we verplicht om de huidige evoluties in de kunstwereld van dichtbij te bekijken en te volgen en te implementeren 
in ons lessenaanbod. Nieuwe media, cross-overs en laterale kruisbestuivingen zijn enkele in het arsenaal van informatie en 
informatisatie die we als school moeten bekijken als een steeds wederkerende uitdaging. Met andere woorden: een aangename 
uitdaging”.

De tekst hieronder, verwelkomend woord van de directie, is te vinden op onze website (www.muziek-academie.be).

Hier laat men artiesten geboren worden. De eerste echte stappen in de muziek zijn op zich een wonder, zowel voor jongeren als 
volwassenen. De eerste noten zijn zo wonderbaarlijk, met de eerste stappen voor een danser of een eerste toneeltje gaat een volledig 
nieuwe wereld open! Je kan dit niet imiteren of doen alsof. Het is echt! Je bent echt!

Maar het gaat dieper als men de moed kan opbrengen om verder te gaan. De mogelijkheden in de wereld van de amateurkunsten zijn 
legio en sommigen stoten ook door naar het hoger kunstonderwijs. Voor al deze leerlingen willen wij een bron van inspiratie, punch en 
volharding zijn.

Daarom, hartelijk welkom! Stap binnen in onze wereld en laat u onderdompelen in de wereld van muziek, woord en dans...


