
Geachte ouders,  

Beste leerlingen,  

 

De Vlaamse overheid heeft op veertien oktober tijdens de veiligheidsraad beslist om betreffende het 

deeltijds kunstonderwijs te schakelen van code geel naar code oranje, en dit vanaf de herfstvakantie.  

De nieuwe maatregelen werden reeds uitgewerkt in het door de preventieadviseur van onze gemeente 

gevalideerde opstartscenario.  Met dit schrijven breng ik jullie op de hoogte van de nieuwe geldende 

voorschriften en breng ik reeds geïmplementeerde maatregelen graag nog een keer onder de 

aandacht.   

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Joris Verschueren 

directeur 

Algemene maatregelen code oranje 

Voor de leerlingen -12 jaar 
- Iedereen is aanwezig op de academie 

- Specifiek voor koren (m.i.v. zang tijdens MCV en groepsmusiceren) en orkesten met blazers: 

worden specifieke maatregelen gehanteerd (zie verder) 

Voor de leerlingen van 12 tot 18 jaar 
- Maximaal 14 leerlingen + begeleider in één lokaal 

- Specifiek voor koren (m.i.v. zang tijdens MCV en groepsmusiceren) en orkesten met blazers 

worden specifieke maatregelen gehanteerd (zie verder) 

Voor leerlingen ouder dan 18 jaar 
- Maximaal 10 leerlingen + begeleider in één lokaal 

- Leerlingen uit risicogroep: enkel na akkoord behandelende arts (voor meer info betreffende 

de risicogroepen: zie verder) 

- Specifiek voor koren (m.i.v. zang tijdens MCV en groepsmusiceren) en orkesten met blazers 

worden specifieke maatregelen gehanteerd (zie verder) 

Social distancing en mondmaskers 
- Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar: 

o Maximaal social distancing bij alle contacten 

o Steeds mondmasker 

- Leerlingen en personeelsleden kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen:  

o Op grond van medische aandoeningen 

o Tijdens activiteiten, pauzes of contacten in openlucht 

o Tijdens sportactiviteiten en danslessen 



Wat als een leerling ziek wordt op de academie? 
Naaste familieleden van leerlingen die ziek worden in de academie worden meteen gecontacteerd 

om hen af te halen. Leerlingen met COVID-symptomen worden meteen uit de klas gehaald en in een 

apart lokaal in quarantaine geplaatst tot de ouders hen opgehaald hebben. Het geïnfecteerde lokaal 

en het materiaal waarmee de leerling in contact kwam wordt ontsmet. Volwassen leerlingen en 

leraren die ziek worden, verlaten de academie onmiddellijk. 

Handhygiëne  
Was je handen: 

- Bij het binnenkomen van de klas. 

- Na toiletbezoek. 

- Voor het verlaten van de school. 

- Na het hoesten, snuiten of niezen. 

In een aantal lokalen is infrastructuur om de handen te wassen voorzien.  Indien dit niet het geval is, 

maak dan gebruik van de toiletten. 

Aanwezigheid van niet-essentiële derden op de academie 
Niet-essentiële derden worden nog steeds geweerd op de academie.  Ouders en grootouders kunnen 

de gebouwen niet betreden.  Indien je twijfelt of je kind veilig in het klaslokaal raakt, contacteer dan 

de leerkracht of het secretariaat van de academie (02 773 18 56). 

Domeinspecifieke adviezen 

Muziek 

Zang voor +12-jarigen 
- Hou minimaal 2 meter afstand tussen elkaar. 

- Koren dragen altijd een mondmasker en houden 2 meter afstand. 

- Individuele zangers die naar elkaar toezingen, dragen een mondmasker. 

- Als er contact nodig is, hou je de contacttijd zo beperkt mogelijk. Bij een langere contacttijd 

voorzie je extra maatregelen zoals mondmaskers. 

- Plexischermen worden door de academie voorzien, maar mondmaskers dragen de voorkeur. 

Blaasinstrumenten voor +12-jarigen 
- Hou minimaal 2 meter afstand tussen elkaar. Je kan de afstand verkleinen tot 1,5 meter als 

er beschermingsmateriaal zoals een plexischerm wordt gebruikt.  Plexischermen worden 

door de academie voorzien. 

- Gebruik wegwerpdoeken om vloeistoffen zoals condensatie op te vangen. 

- Wissel de instrumenten niet uit.  

Klavierinstrumenten, slagwerkinstrumenten en andere gedeelde instrumenten 
- Voor en na het spelen handen reinigen met water en zeep of handgel 

- Reinig gedeelde instrumenten, klavieren na elk gebruik. 

- Breng eigen materiaal mee zoals microfoon, drumstokken en mallets. 

- Dek microfoons af met hygiënisch beschermingsmateriaal. 

- Reinig gedeelde materialen en bedieningsschermen na elk gebruik. 

- Houd er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is, hoe 

meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling. 



Woordkunst-drama 
- Contact met gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk vermijden. 

- Vermijd intensieve stem-, spreek- en ademoefeningen. 

- Vermijd luid spreken of roepen. 

- Vermijd het dragen van kostuums en het intensief gebruik van rekwisieten en figuren. 

- Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan 

- Houd er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe 

meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling. 

- Reinig gedeelde materialen na elk gebruik. 

Dans 
- Leerlingen moeten tijdens de dansles het mondmasker niet dragen. 

- Leerlingen kleden zich thuis om.  Indien dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld wanneer de leerling 

onmiddellijk na de dagschool naar de dansles gaat), voorzien dan losse kledij die de leerling ’s 

morgens thuis aantrekt. 

- Houd er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe 

meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling. 

- Handen wassen voor en na de les. 

- Geen grondoefeningen. 

- Contact gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk vermijden. 

- Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan. 

Risicogroepen 
- Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid 

op de academie kan.  

Volwassenen 
- Personen ouder dan 65 jaar  

- Volwassenen met ernstige obesitas  

- Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk 

en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen 

- Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen 

- Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling) 

- Zwangere vrouwen vallen niet in deze risicogroep 

Kinderen en jongeren met verhoogd risico en terugkeer naar school 
- De COVID-19 Belgian Pediatric Task Force publiceerde hierover advies dat u hier kan lezen.   

- Situaties dienen steeds geval per geval bekeken worden met de behandelende arts en/of de 

huisarts. 

Personen met familieleden die verhoogd risico hebben 
- Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen 

naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische maatregelen (zo weinig 

mogelijk contacten, contacten op veilige afstand, gebruik van handhygiëne en masker waar 

nodig).  

- Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont, moet een arts gecontacteerd 

worden. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

