Hasselt, 25 augustus 2020
Beste leerling
Beste ouder(s)
Onze academie mag opnieuw starten met lessen vanaf 1 september 2020!
De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij het heropenen van de
Kunstencampus.
Daarom voorzien we maatregelen zowel voor de fysieke veiligheid als voor het mentale welbevinden.
We ambiëren een zo veilig mogelijke academie-omgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal
proberen in te dijken.
Het deeltijds kunstonderwijs heeft ook een veiligheidsdraaiboek met richtlijnen gekregen voor de aanvang van
het schooljaar.
Zolang er geen vaccin beschikbaar is of zolang er geen groepsimmuniteit is, zal het schooljaar 2020-2021
gekenmerkt worden door 3 verschillende kleurcodes: geel, oranje of rood.
Maximale ATELIERGROOTTES:

• GEEL
• ORANJE
• ROOD

Kinderateliers

Jongerenateliers

Volwassenenateliers

100%
100%
100%

100%
Max 14 leerlingen
Max. 4 leerlingen

100%
Max. 10 leerlingen
Max. 4 leerlingen

Op 1 september starten alle scholen in CODE GEEL.
Volgende hygiënemaatregelen zijn steeds van toepassing:
- verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen in de academie
- veelvuldig handen wassen
- veelvuldig ventileren
Social distancing (1.50 m):
- alle personen (van ten minste 12 jaar) moeten zoveel mogelijk de onderlinge afstand van 1.50 m
bewaken
- in de ateliers wordt er zoveel mogelijk met vaste plaatsen gewerkt
Mondmaskers:
- elke persoon (van tenminste 12 jaar) draagt steeds het mondmasker in de academie
Handschoenen: In bepaalde omstandigheden zal het verplicht zijn om handschoenen te dragen
Inhoud van de lessen in de verschillende fases: Afhankelijk van de fase (geel, oranje of rood) zal de lesinhoud
aangepast worden.
We streven ernaar om zoveel mogelijk de lessen fysiek te kunnen laten doorgaan.
Als er een beperking van het aantal leerlingen geldt, dan zullen de lessen alternerend fysiek (in de academie)
en via afstandsonderwijs doorgaan: het type afstandsonderwijs is in functie van het atelier.
Leerlingen die tot een risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op de
academie kan.

Hoe verloopt het dan verder?
•
•
•

•
•
•

Inschrijvingen verlopen digitaal of op afspraak.
Er is een beperking van aanwezigheid van niet- essentiële derden: leerlingen vanaf
12 jaar komen alleen het gebouw binnen. Ouders wachten buiten.
Alle kinderen/jongeren ontvangen nog een bericht waar ze precies moeten zijn op de
1ste lesdag (naam leerkracht en nummer leslokaal). Kinderen onder de 12 jaar mogen
door 1 ouder begeleid worden naar het leslokaal en terug opgehaald met in
achtneming van de social distancing.
Iedereen volgt de aanwijzingen i.v.m. de looprichting in het gebouw, bewaart
voldoende afstand, .
De centrale pauzeruimte/ cafetaria is gesloten. Iedereen brengt zijn/haar eigen
drinkbus mee.
Kom niet te vroeg.

Verder kijken we uit naar een schooljaar boordevol kunst en mooie lesmomenten,
Wij hopen jullie allen opnieuw te mogen verwelkomen op de Kunstencampus.
Namens het voltallige academieteam,
Vriendelijke groeten
Katelijne Vancluysen
Directeur
kunstencampushasselt.be | kunstlaan 12 | hasselt | 011 23 98 40 | stedelijke.academie@hasselt.be

