Hasselt, 19/12/2020
Beste ouders, beste leerling,
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister
Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot
en met 15 januari 2021. Concreet blijft het deeltijds kunstonderwijs na de kerstvakantie tot
nader order in pandemiefase rood met inachtneming van de recente verfijningen.
Waarom is een verlenging nodig?
•

CLB-cijfers tonen dat het virus aanwezig blijft in scholen, maar bronnen vooral
buiten de school liggen. Als besmettingen in de brede maatschappij nog talrijk zijn,
raken onvermijdelijk ook personeelsleden en leerlingen besmet.

•

Om een verdere daling van de cijfers in Vlaanderen in te zetten, is volgens virologen
een verlenging van de huidige maatregelen in onderwijs nodig, ook na de 14-daagse
time-outperiode die de kerstvakantie met zich meebrengt.

•

Het effect van de eindejaarsfeesten op de cijfers kennen we nog niet. Hoe dan ook is
het cruciaal dat we tijdens de vakantie met z’n allen de regels volhouden.

Onder strikte veiligheids- en hygiënevoorwaarden is het mogelijk om bepaalde activiteiten
met maximaal 4 leerlingen boven de 12 jaar te organiseren in het deeltijds kunstonderwijs,
in ruimtes waar minimaal 10m² per leerling voorzien is.
Het gaat om statische activiteiten, waarbij leerlingen op een vaste plek in een lokaal zitten
of staan. In onze academies zijn de klasruimtes vrij groot en waar leerlingen op een grote
afstand van elkaar kunnen werken zonder dicht bij elkaar te komen.
Daarbij gelden uiteraard de volgende strikte voorwaarden:
• Leerlingen houden afstand van elkaar en hun leraar.
•

Iedereen draagt een mondmasker.

•

Iedereen houdt zich aan de regels van de handhygiëne.

•

De lokalen worden grondig geventileerd.

We starten vanaf dinsdag 5 januari tot nader order in deze verfijnde CODE ROOD in alle
ateliers voor jongeren +12 en volwassenen +18.
Dat betekent dat:
• Alle jongeren en volwassenen per 4 leerlingen in een les blok ( van 2 of 4 lesuren)
onderwijs kunnen volgen;
De voorbereidingen en aanpassingen voor de klassen en ateliers zijn samen met de crisis cel,
de dienst onderwijs en de betrokken leerkrachten voorbereid. Je zal daarover nog bericht
ontvangen van je desbetreffende leerkracht.
De leerlingen die niet kunnen komen, blijven op afstand begeleid worden.
We vragen opnieuw begrip maar deze maatregelen bieden weer wat meer perspectief.
Verder wensen wij iedereen een deugddoende kerstvakantie, fijne feestdagen en de beste
wensen voor het nieuwe jaar. Tot in 2021!
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