Beste ouder(s)
Beste leerling
Op maandag 16 november starten de lessen in De Academie in code rood tot aan de
kerstvakantie.
De maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus worden hierdoor verstrengd voor de leerlingen
ouder dan 12 jaar. De overheid heeft beslist dat leerlingen ouder dan 12 jaar vanaf maandag
slechts met 1 leerling plus 1 leerkracht tegelijkertijd aanwezig mogen zijn in één lokaal. Voor de
vakken waarbij 1-op-1 onderwijs niet ideaal is, wordt er (deels) overgeschakeld op
afstandsonderwijs. Ook voor de leerlingen onder de 12 jaar kan dit gevolgen hebben op de
uurregeling.
Als er voor jou(w kind) iets wijzigt, wordt dit door de leerkracht zelf voor maandag 16 november via
mail gecommuniceerd. Als je geen mail ontvangt, blijven de lessen ongewijzigd.
Na overleg met de verschillende vakgroepen hebben we onderstaande afspraken gemaakt. Zo
kunnen jullie zelf al een inschatting maken van wat er mogelijk zal veranderen voor jou(w kind).
INFO VOOR LEERLINGEN MIN 12 JAAR
VERPLICHT: Vanaf 16/11 moeten alle leerlingen in de lessen Muziekatelier, Praten & Kwaken,
Musical, Zang en eventueel andere lessen waar ook nog gezongen wordt met mondmasker
zingen.
Daarnaast blijven we verzoeken dat alle min 12-jarigen vanaf nu een mondmasker meebrengen
naar de academie zodat leerkrachten naargelang de situatie kunnen vragen om het mondmasker
op te zetten.
Uurroosters van kinderen onder de 12 jaar kunnen ook wijzigen o.w.v. het feit dat we moeten
vermijden dat min- en plus-12-jarigen samen les krijgen.
ENKEL INFO VOOR LEERLINGEN PLUS 12 JAAR!!!
1-op-1 live lessen in de academie → schema wordt door de leerkracht doorgestuurd
-

-

MUZIEK: Instrument/zang klassiek, Musical groepsmusiceren (Daniel Dekens),
begeleidingspraktijk, muziektheorie,
WOORD: Dramalab (Tessy Plettinck en Anne Somers), Tekst schrijven- en vertolken (Nele
Goossens), Woord- en dramastudio, Theater en Theater maken (Fleur Hendriks), Woorden dramastudio (Anne Somers)
DANS: /

Nota: Voor deze 1-op-1-lessen blijven uiteraard alle maatregelen gelden die al van toepassing waren
(mondmaskers, plexischermen, afstand, ontsmetten, verluchten...).
Wanneer leerlingen in quarantaine zitten, kan er uiteraard afstandsonderwijs aangeboden worden.
Bij alle andere situaties waarbij contactonderwijs in de academie niet haalbaar is, neem je best
contact op met je leraar zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Afstandsonderwijs → lessen gaan door op het normale lesmoment, leerkracht stuurt bij
voorkeur een vaste link door die wekelijks kan gebruikt worden
-

MUZIEK: Muzieklabo jongeren/volwassenen, Muziekgeschiedenis, Groepsmusiceren
vocaal klassiek
WOORD: Woord- en dramastudio, Theater (Nele Goossens), Dramastudio (Tessy
Plettinck)
DANS: Alle dansvakken behalve 3de en 4de graad jongeren

Afstandsonderwijs in combinatie met live lessen 1-op-1 → combinatie van voorgaande
manieren van communiceren
-

MUZIEK: Muziekatelier volwassenen, Groepsmusiceren instrumentaal klassiek, Musical
zang/atelier (Stéphania Casneuf)
WOORD: Woordstudio, Verteltheater-Stemregie, Theater (Tessy Plettinck), Theater (Anne
Somers)
DANS: Alle dansvakken van 3de en 4de graad jongeren

Voor de geplande toonmomenten van de eerste evaluatieperiode wordt, indien nodig, een
alternatief bedacht. Meer info hierover zal je via je leraar verkrijgen.
We willen jullie alvast bedanken voor jullie steun en begrip.
Ook wij beseffen dat dit verre van ideaal is, maar we geloven dat onze veerkracht én de kracht van
muziek, woord en dans ook hier in staat zullen zijn om de nodige ontspanning, groei en plezier te
voorzien in deze bijzondere tijden.
Met vriendelijke groeten
Het academieteam en de directeur van De Academie Londerzeel

