
Beste leerlingen  

Beste ouders 

 

 

 

 

Sinds 8 juni komen jullie druppelsgewijs weer naar onze academie. En daar zijn we zo ontzettend blij 

mee! Op 11 juni werden de maatregelen rond Corona voor het deeltijds kunstonderwijs versoepeld. 

Onze academie heeft beslist om de afspraken die we maakten voor de opstart van 8 juni aan te 

houden tot en met 30 juni. 

De lessen dans en alle één op één les- of contactmomenten blijven doorgaan volgens de gemaakte 

afspraken met de betrokken leerkrachten.  

 

Voor de leerlingen muziekinitiatie, domeinoverschrijdende initiatie en Suzuki groepsles wordt 

een afsluitend lesmoment gepland in klasverband in de loop van de laatste volledige week van juni. 

Deze leerlingen krijgen hierover nog een aparte mail. Voor deze leerlingen (< 7 jaar) vallen de regels 

rond social distancing weg in de klas. Buiten de klas gelden echter onderstaande regels ook voor 

hen. Lees dus nog een keer grondig na vooraleer je naar de academie vertrekt.  

 

Leerlingen die niet op de academie terecht kunnen, blijven genieten van de online opdrachten en/of 

lesmomenten die de leerkrachten met zorg samenstelden. 

 

Houd jullie gezond! 

Het academieteam  

 

 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

• Leerlingen vanaf 12 jaar zijn verplicht een mondmasker te dragen bij het betreden 

van onze academie. Je zorgt zelf voor dat mondmasker. 

• Houd afstand van mekaar (1,5 meter) 

• Alleen leerlingen worden toegelaten tot het academiegebouw. Geen ouders, 

familieleden of andere derden in de hall/aan de voordeur/op de speelplaats, aan de 

schoolpoort. 

• Respecteer begin- en einduur van je lesmoment. Je komt naar de academie net 

voor je les begint en je gaat onmiddellijk na je les weer naar huis. Wachten in onze 

hall, op de speelplaats of ergens anders in het gebouw kan niet! 



• In de academie geldt éénrichtingsverkeer. Volg de instructies die aangebracht 

werden stipt op.  

o Leerlingen komen dus langs de achterkant van het gebouw buiten 

(Bolwerkplein). Ouders wachten hen daar op. Houd afstand van eventuele 

andere wachtende ouders! 

• Bij het betreden van de academie ontsmet je je handen. Er wordt ontsmettingsgel 

voorzien. 

• Bij het betreden van je klas ontsmet je je handen. 

• Ook bij het buitengaan van je klas ontsmet je je handen. 

• Maak zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Indien je toch nodig moet, volg 

deze instructies:  

o toilet enkel toegankelijk voor leerlingen van de academie (en dus geen 

ouders, broers, zussen, vrienden of familieleden) 

o Slechts één persoon per toilet 

o Indien de deur gesloten is, wacht je in de hall tot de vorige gebruiker buiten 

komt 

o Open alle deuren met je elleboog, niet met je handen 

o Was je handen na het gebruik van het toilet 

• Leerlingen nemen zo veel mogelijk hun eigen materiaal mee (rietjes, mondstukken, 

drumstokken, partituren…) 

• Leerlingen blaasinstrument  

o Neem een doek mee om het condenswater op te vangen 

• Leerlingen dans  

o Lees de richtlijnen die je via dans.academie in je mailbox kreeg en volg 

stipt op! 

   

ZIEKE LEERLINGEN OF RISICOPATIENTEN BLIJVEN THUIS en blijven online les 
volgen! 


