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Algemene maatregelen in deeltijds
kunstonderwijs
Hier volgen de algemene maatregelen n.a.v. de verstrenging tot aan de
kerstvakantie, zoals gecommuniceerd door het ministerie van Onderwijs en Vorming.
Bijkomende concrete informatie kan nog volgen via jullie leerkrachten.

Leerlingen ouder dan 18 jaar
Voor alle volwassen leerlingen blijven de huidige maatregelen gehandhaafd. Alle
lessen gaan live door volgens de maatregelen van 29 november.

Leerlingen van 12 tot 18 jaar
Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar schakelen onze academies vanaf woensdag 8
december tot aan de kerstvakantie (24 december) over naar onderwijs waarbij de
leerlingen maximaal 50% van de lestijd aanwezig zijn in de academie. Leerlingen in
opleidingen die zeer moeilijk via afstandsleren te organiseren zijn, kunnen meer dan
50% van de lestijd aanwezig zijn in de academie. (Bijvoorbeeld groepsmusiceren,
woord-en danslessen, musical, singer-songwriting, beeldateliers)

Concreet wil dit zeggen:
Alle lessen worden live georganiseerd maar de leerlingen streven er naar om 50%
van de lessen te volgen. Dit zal allicht automatisch ontstaan door het feit dat de
meeste leerlingen van het secundair onderwijs noodgedwongen lessen missen
omwille van de schoolexamens.
Enkele meer theoretische lessen met gemengde (leeftijds)groepen kunnen online
doorgaan volgens de inschatting van de leerkracht. Hij/zij communiceert dit zelf.

Leerlingen tot 12 jaar (1ste en 2de graad DKO)
Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar
De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6
jaar. Uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf die leeftijd
een mondmasker in de binnenruimtes in de academie.
Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende
ventilatie is, mag het mondmasker af.
Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten
vermijden.
Leraren 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).

Extra week kerstvakantie voor leerlingen onder 12 jaar
Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. Voor de
academies betekent dit dat ook in het DKO de vakantie voor leerlingen jonger dan 12
(lees: leerlingen basisonderwijs) vroeger begint, namelijk al op zaterdag 18
december. In sommige lessen volgen leerlingen van verschillende leeftijden samen
les; de leerkrachten bekijken wat praktisch haalbaar is. Leraren hebben in die extra
week geen opdracht ten aanzien van de leerlingen jonger dan 12, maar blijven
uiteraard wel aan het werk voor leerlingen vanaf 12 jaar, die geen vervroegde
vakantie hebben.

