Beste leerling, beste ouder,
In de herfstvakantie was er opnieuw een Sociaal Overleg Corona. Hierin verwees minister Weyts naar het
voorafgaandelijk overleg met de deskundigen Vlieghe, Molenberghs en Hens om, conform de beslissingen van het
federaal Overlegcomité, de maatregelen voor het Onderwijs aan te scherpen. De deskundigen uitten hun grote
bezorgdheid over de heropstart van de onderwijssector na de verlengde herfstvakantie. Onderwijs blijft evenwel
het prioritaire beleidsdomein waar het perspectief van een Vlaanderen brede sluiting ten stelligste moet
vermeden worden. Vanuit epidemiologisch perspectief stelt men een verhoogd risico vast in de verspreiding van
het coronavirus door jongeren en jongvolwassenen.
Het beperken van de contacten tot een absoluut minimum uit zich in Onderwijs in de discussie over
contactonderwijs versus afstandsonderwijs. Afstandsonderwijs minimaliseert de fysieke contacten en de
leerlingenstromen. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan het verminderen van de transmissie van het virus.
Voor het deeltijds kunstonderwijs blijft contactonderwijs mogelijk voor de -12-jarigen en voor oudere leerlingen
waarbij kunstonderwijs een belangrijk onderdeel vormt voor hun schoolloopbaan. De beperking tot één-op-éénonderwijs is noodzakelijk vanuit bovenvermeld uitgangspunt om zoveel als mogelijk de contacten te verminderen.
We starten vanaf maandag 16 november in CODE ROOD. Dat betekent:
•

leerlingen jonger dan 12 jaar: voor 100 %;

•

leerlingen vanaf 12 jaar en ouder: uitsluitend afstandsonderwijs. Er wordt een uitzondering gemaakt
voor leerlingen met een zorgdossier en leerlingen uit het hoger kunstonderwijs.

Het onderwijs onder 12 jaar blijft onveranderd fysiek op school doorgaan.
De voorbereidingen en aanpassingen voor het onderwijs +12 jaar zijn samen met de crisis cel, de dienst onderwijs
en de betrokken leerkrachten voorbereid. Je zal daarover nog bericht ontvangen van je desbetreffende leerkracht.
Alle leerlingen +12 jaar hebben via hun leerkracht al een @student.hasselt-adres gekregen, een wachtwoord
ontvangen om te kunnen deelnemen aan de Teams- contactmomenten. Deze online-momenten zullen altijd
tijdens de normale lesuren gebeuren en we verwachten dat elke leerling ook deelneemt. Indien je normale
lesmoment wordt aangepast, krijg je daar ook bericht over van je leerkracht. We vragen dan ook aan de ouders om
de jongeren te stimuleren hier ook effectief aan deel te nemen en de opdrachten uit te voeren. Wij willen graag
zoveel mogelijk leerlingen blijven bereiken zodat we iedereen aan boord kunnen houden en daarna bij een
versoepeling ook fysiek weer samen opnieuw “kunst” kunnen maken.
We vragen begrip voor de verscherping van maatregelen en nemen als Onderwijssector onze verantwoordelijkheid
om de druk op het zorgsysteem te verminderen en de pandemie in te dijken. Vandaag nog blijkt het uit nationaal
overleg des te meer dat de situatie nog steeds heel ernstig is. Minister de Croo roept dan ook op om uiterst
waakzaam te blijven, zeker met de heropening van de scholen. Het vraagt van ons alleen een gezamenlijke
inspanning om hopelijk zo snel mogelijk weer versoepelingen te kunnen aan te kondigen.
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