COVID-19
Richtlijnen voor de leerlingen/ouders
Beste leerling
De zomervakantie is bijna ten einde. Hopelijk heb je ervan genoten, verzamelde je tonnen energie om er dit
schooljaar weer helemaal voor te gaan!
Het coronavirus is nog niet verdwenen. Alle scholen en ook alle academies starten in fase geel. Dat wil
zeggen dat alle leerlingen naar de academie kunnen komen maar met grote aandacht voor de veiligheid en
hygiëne. Daarom vragen we jou om voor ieders veiligheid onderstaande richtlijnen in verband met veiligheid
en hygiëne grondig door te nemen en stipt op te volgen.
Laat al deze maatregelen je niet afschrikken. We zijn er om je te helpen en te begeleiden.
Samen dragen we zorg voor mekaar.
Graag tot 1september!
Het academieteam

-

Leerlingen vanaf 12 jaar zijn verplicht een mondmasker te dragen bij het betreden van onze
academie. Je zorgt zelf voor dat mondmasker. Je draagt dit te allen tijde.

-

Leerlingen kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen
o Op grond van medische aandoeningen
 (kopie van) attest van de dokter moet te allen tijde voorgelegd kunnen
worden
o Indien het niet mogelijk is het masker te dragen tijdens de les (bv bij het
bespelen van een blaasinstrument)

-

Houd afstand van mekaar (1,5 meter) in het hele academiegebouw.

-

Soms moet je meer afstand houden (bv blazers, zangers, dansers). Volg de richtlijnen van
je leerkracht, houd de markeringen op de grond in de gaten.

-

Alleen leerlingen worden toegelaten tot het academiegebouw. Ouders, familieleden of
andere niet-essentiële derden worden niet toegelaten in de hall, de academiegangen, de
klaslokalen of op de speelplaats.

-

Niet-leerlingen die een afspraak hebben met het secretariaat, melden zich aan aan het
loket achter glas.

-

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!

-

Op vele plaatsen in onze academie geldt éénrichtingsverkeer. Volg de instructies die
aangebracht werden stipt op. Voor het badhuis in Vilvoorde geldt:
 Leerlingen komen langs de vooringang (Bolwerkstraat) binnen
 Leerlingen komen langs de achterkant van het gebouw buiten (Bolwerkplein).
 Ouders wachten hen daar op. Houd afstand van eventuele andere wachtende ouders!

-

Handhygiëne en ontsmetten

o

Ontsmet en/of was je handen
 Bij het betreden van de academie
 Bij het binnenkomen en het verlaten van je klas
 Na toiletbezoek
 Na het hoesten, snuiten of niezen
 Bij het noodzakelijk delen van materiaal
- Bv als je een gedeeld instrument hebt bespeeld (bv piano,
slagwerk)
- Bv als je oefeningen aan de barres hebt gedaan
- Bv als je een attribuut hebt gebruikt bij de woordles

o

Ontsmettingsmiddel vind je
 Bij het betreden van de academie
 Bij het binnenkomen van elke klas/elk lokaal
 In de toiletten

o

Zuurstofwater gebruik je om delicate oppervlaktes te ontsmetten (pianotoetsen,
slagwerkinstrumenten)

-

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 andere niet-essentiële derden)
o Slechts één persoon per toiletblok per keer
 Indien er een toiletdeur gesloten is, wacht je in de hall tot de vorige
gebruiker buiten komt vooraleer jij binnen gaat
o Open zo veel mogelijk deuren met je elleboog, niet met je handen
o Sluit de WC-bril vooraleer je doorspoelt
o Was je handen na het gebruik van het toilet

-

Leerlingen nemen zo veel mogelijk hun eigen materiaal mee (instrument, pupiter,
partituren, rietjes, mondstukken, drumstokken,…)

-

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!
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ZIEKE LEERLINGEN BLIJVEN THUIS
ALS JE ZIEK WORDT BINNEN DE 14 DAGEN nadat je aanwezig was op de
academie, verwittig je zo snel mogelijk de academie via
directie.academie@sovilvoorde.be of secretariaat.academie@sovilvoorde.be
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