Algemene inlichtingen toelatingsproef AMV
AMV of algemene muzikale vorming is het theorievak van de lagere graad. Het omvat vier studiejaren voor
de jongeren, drie studiejaren voor de volwassenen van telkens 2,5 uur per week, verdeeld over twee dagen,
waarvan een half uur samenzang.
Wie studiejaren wenst over te slaan moet slagen voor een toelatingsproef. Deze omvat:
 De zangproef is een notenleerles waarin een zangoefening, een leesoefening en een ritmische
oefening in verwerkt is. Je mag de les gedurende 5 minuten individueel voorbereiden. Daarna zing
je deze zangles met maatslag op notennamen, ondersteund door pianobegeleiding.
 De gehoorproef: een gedetailleerd overzicht van wat gevraagd wordt op deze proef kan op het
secretariaat afgehaald worden.
 Een theoretische proef: een gedetailleerd overzicht van de te kennen leerstof kan eveneens op het
secretariaat afgehaald worden.
Je legt eerst de zangproef af. Enkel indien geslaagd kan je de volgende proeven ook afleggen. Het resultaat
van de toelatingsproef wordt onmiddellijk meegedeeld. Je krijgt een attest waarmee je je dadelijk kan
inschrijven op het secretariaat.
Op de opendeurdag van zaterdag 24 juni kan je bijkomende informatie krijgen aan de infostand van AMV.
Toelatingsproef schooljaar 2017-2018: zaterdag 2 september 2017 (uren kunnen nog wijzigen tot ten
laatste twee dagen voor de proef, de kandidaten worden hiervan via mail op de hoogte gebracht)
9.00u: toelatingsproef naar L2 jongeren
10.30u: toelatingsproef naar L3 jongeren, L2 volwassenen
11.45u: toelatingsproef naar L4 jongeren, L3 volwassenen
13.00u: eindexamen L4 jongeren, L3 volwassenen
We verzamelen in klas 2 (vanuit de inkomhal eerste gang rechts, tweede deur)
Inschrijven voor deze toelatingsproef kan je op het secretariaat (contactgegevens zie onder), ten laatste 2
dagen voor de toelatingsproef. Wie afwezig is op deze proef zonder voorafgaande verwittiging kan geen
aanspraak maken op een nieuwe toelatingsproef.
Alvast veel succes!
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