Beste leerling
Beste ouder(s)

19/11/2021

Aansluitend op het Overlegcomité van 17 november 2021 zat onderwijsminister Ben Weyts samen
met de onderwijspartners. Het aantal COVID-besmettingen in het Vlaams onderwijs volgt de
evolutie in de samenleving. Daarom worden ook de coronamaatregelen in het onderwijs maximaal
aangepast naar analogie met de maatregelen in de samenleving, ook in het deeltijds
kunstonderwijs.
Alle huidige coronamaatregelen in het onderwijs zullen zo snel mogelijk worden aangepast
volgens de beslissingen van het Overlegcomité. Indien noodzakelijk wordt hierover nog extra
gecommuniceerd.

Coronamaatregelen vanaf 20 november 2021 tot aan de kerstvakantie:
ALGEMEEN
Mondmaskers nu ook voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeel
✓ In navolging van de verstrenging van de mondmaskerplicht in de samenleving, wordt ook in
het deeltijds kunstonderwijs het mondmasker dragen opnieuw verplicht voor leerlingen
vanaf 12 jaar en personeel.
o Als er voldoende afstand en ventilatie is en als de leerlingen stilzitten, mag het
mondmasker binnen af (behalve bij het zingen).
o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten
vermijden.
o Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.
✓ Voor leerlingen van 10 en 11 jaar blijft de mondmaskerplicht (d.d. 8/11/’21) ongewijzigd en
gelden dezelfde voorwaarden als hierboven.
✓ Wie ziek is blijft thuis en verwittigt het secretariaat via secretariaat@academie.londerzeel.be
of de leerkracht via voornaam.naam@academie.londerzeel.be
VOORZORGSMAATREGELEN
✓ Handen wassen of ontsmetten bij binnenkomen van de academie en betreden van een lokaal
of zaal.
✓ Ook buiten aan schoolpoort en op de speelplaats kan je best bij drukte een mondmasker
dragen.
✓ Houd zoveel mogelijk afstand.
✓ We blijven inzetten op ventilatie, ook nu het kouder wordt. Zorg dus dat je voldoende warm
gekleed naar de academie komt!
DERDEN OP DE ACADEMIE
✓ Ouders zetten hun kinderen aan de schoolpoort van de academie af en halen ze buiten aan
de uitgang van de academie op.
✓ Derden worden enkel toegelaten in de academie als dit noodzakelijk is.
o Toonmomenten (enkel op uitnodiging van de leerkracht mits het opvolgen van de
afspraken in de mail)

o

Oudercontact (enkel op uitnodiging van de leerkracht, wanneer het echt
noodzakelijk is)

TOONMOMENTEN en EXTRAMUROSACTIVITEITEN
✓ Extramurosactiviteiten (uitstappen) kunnen blijven doorgaan volgens de regels in
samenleving.
✓ Evenementen (toonmomenten) blijven mogelijk mits mondmasker en Covid Safe Ticket.
In onze academie wordt bij ELK toonmoment het CST gevraagd, ongeacht het aantal
publieksdeelnemers. Wij trachten om in de mate van het mogelijke de stoelen op een veilige
afstand van elkaar te plaatsen en vragen om zoveel mogelijk per bubbel plaats te nemen.
Vandaar dat we vragen om het publiek te beperken in aantal.
Samengevat houdt iedereen zich stipt aan volgende afspraken:
o Beperkt aantal personen toegelaten. Over het exacte aantal toegelaten personen per
optredende leerling wordt via de leerkracht gecommuniceerd.
o Publiek draagt mondmasker en leg CST voor.
o Iedereen ontsmet handen bij binnenkomen van de academie.
o Wie ziek is, blijft thuis!
Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking.
Met vriendelijke groeten
Sara Van Hoezen, directeur

