
Beste ouders 

Beste leerlingen 

 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de vakantie, van sneeuw èn van zon… 

De lessen aan onze academie starten opnieuw vanaf vandaag. 

Code rood wordt verder aangehouden tot we nieuwe instructies krijgen van hogerhand. 

 

Ons academieteam doet er alles aan om de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Dank voor jullie hulp hierbij. 

Samen sterk! 

 

Vragen of bedenkingen? 

Je kan ons steeds bereiken via secretariaat.academie@vilvoorde.be 

 
Met vriendelijke groeten 

 

Heidi Jacobs 

Directeur 

                     

CODE ROOD (update 1 feb) 
 

leerlingen tot 12 

jaar       (lln kleuter- en 

basisonderwijs) leerlingen tussen 12 jaar en 18 jaar leerlingen ouder dan 18 jaar 

Groepen van max 10 leerlingen Afstandsonderwijs of 1 op 1-onderwijs  Afstandsonderwijs of 1 op 1-onderwijs 

Indien nodig worden klassen 

gesplitst en wordt de lestijd 

gehalveerd. 

Bij statische lessen mogen er max vier 12 plussers 

aan de les deelnemen in een voldoende ruim lokaal 

Bij statische lessen mogen er max vier 12 plussers 

aan de les deelnemen in een voldoende ruim lokaal 

 Instrumentlessen gaan door zoals voordien (1 op 1) Instrumentlessen gaan door zoals voordien (1 op 1) 



Mondmasker verplicht voor 

iedereen in de lessen waar er 

gezongen wordt! 

Mondmaskerplicht (behalve tijdens de danslessen 

en lessen voor blazers) Mondmaskerplicht (behalve tijdens de danslessen 

en lessen voor blazers) 

 

 Leerlingen ouder dan 18 jaar die tot een risicogroep 

behoren, volgen uitsluitend online les behalve mits 

toestemming van hun behandelende arts 

 

ZEER BELANGRIJK 
 

Kom niet naar de les als je ziek bent! 

Verwittig de academie onmiddellijk als je corona positief test! 

Dit is belangrijk om verdere verspreiding van het virus te kunnen indijken! 

Kom ook niet naar de lessen van de academie als je door de dagschool in quarantaine gezet werd! 

 

Blijf alle veiligheids- en hygiënemaatregelen stipt in acht nemen! 

 

Geen ouders toegelaten op de academie 

 

 

 

Het is zeer belangrijk de online lessen en/of digitale opdrachten ter harte te nemen. Ze zijn niet vrijblijvend!  

Enkel zo kunnen we de vooropgestelde leerdoelen bereiken en kunnen onze leerlingen de nodige competenties behalen. 

Bij een afwezigheid van meer dan 1/3 (ook bij de online lessen!) kan er niet deelgenomen worden aan evaluatiemomenten en is men bijgevolg niet geslaagd 

voor dit schooljaar. 

Onze leerkrachten nemen tijdig contact met u op om eventuele wijzigingen in het lessenrooster ‘code rood’ mee te delen. 

 

Sommige lessen kunnen door de opgelegde verplichtingen niet doorgaan, ook niet online.  

Zo bijvoorbeeld de les groepsmusiceren voor blazers of de repetities voor koor. 

Het academieteam focust daarom op de competenties die we nu wèl kunnen aanscherpen en hoopt dat er – op een later tijdstip – terug meer ingezet kan 

worden op de rol van de samenspeler. 

 


