Beste leerling, beste ouder,
Net vóór de herfstvakantie werden, in de lijn met de maatregelen die voor de brede samenleving zijn
genomen, ook aan het deeltijds kunstonderwijs extra maatregelen opgelegd. Met name wordt
de mondmaskerplicht voor leerlingen die in het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs les volgen
ook in het dko weer ingevoerd en wordt de test- en quarantainestrategie bijgestuurd.
Concreet betekent dit:
Voor de leerlingen:
•

•
•
•

•

•

•

De volgende leerlingen dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker op de
Kunstencampus:
o Leerlingen uit het 3de en 4de jaar van de 2de graad in de domeinen muziek, dans en
woordkunst-drama en hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment
aanwezig zijn.
o Leerlingen van 10 tot 12 jaar (= geboren in 2010 - 2008) in het domein beeldende en
audiovisuele kunsten en hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment
aanwezig zijn.
Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het
mondmasker af.
Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
Leraren van deze leerlingen moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan
in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de
leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
Academies kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra
maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte
risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale
overlegcomité.
Intussen is 84% van de 12- tot 17-jarigen en 93% van de volwassenen in Vlaanderen dubbel
gevaccineerd. Dat resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt dat extra
maatregelen voor leerlingen vanaf 12 jaar op dit moment niet nodig zijn. Waakzaamheid
blijft wel geboden.
Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële manier om de
verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken.

Voor de ouders en derden:
•
•

Mogen we vragen om de aanwezigheid van ouders en derden op de Kunstencampus zoveel
mogelijk te beperken. Vermijd crowding. Ouders en derden dragen een mondmasker.
De cafetaria blijft toegankelijk. Er geldt een mondmaskerplicht bij het verplaatsen.

Graag rekenen we op ieders verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we van onze Kunstencampus
een zo veilig mogelijke omgeving maken voor iedereen en kunnen Academie en Conservatorium
geopend blijven.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Directie Kunstencampus

