Turnhout, 12 november 2020
Beste leerling,
beste ouders,
Eindelijk kunnen we jullie wat informatie bezorgen in verband met de manier van het heropstarten
na onze verlengde herfstvakantie. Tot op vandaag kregen we nog steeds andere en nieuwe
informatie binnen. Vroeger communiceren was dus helaas niet mogelijk.
Het ministerie heeft beslist dat we met het deeltijds kunstonderwijs zullen starten in code rood.
Daarbij komt dat ze de inhoud van die ‘code rood’ nog flink aangescherpt hebben. Het doel is echt
om zoveel mogelijk contacten te vermijden, dat is de drijfveer voor de maatregelen die er nu
getroffen zullen worden. Samen met de preventieadviseur en met ons schoolbestuur hebben we
dan bekeken wat er mogelijk is op onze academie. Veiligheid staat ook nu bij ons op nummer één.
Toch zullen we jullie niet loslaten!
Voor onze opleidingen dans heeft het heel wat minder fijne consequenties :
•

•

•

Leerlingen ouder dan 12 jaar (geboren voor 1 januari 2008) zullen alleen nog
afstandsonderwijs krijgen. Onze leraars dans zijn al volop aan het organiseren en zich aan
het voorbereiden om jullie op een fijne manier op te vangen.
Leerlingen jonger dan 12 jaar zullen ook op onze academie alvast starten met online lessen.
Onze preventieadviseur en arbeidsgeneesheer waren beiden van mening dat het niet slim is
om de danslessen te laten doorgaan terwijl nu alle indoorsport stilgelegd is geworden, ook
voor jongeren dan 12 jaar.
Houd toch goed de communicatiekanalen in het oog, want nu de oudere leerlingen niet
fysiek naar de school kunnen komen, legden we een voorstel voor aan de preventieadviseur
en de arbeidsgeneesheer waarbij we grotere groepen van jongere leerlingen zouden splitsen.
Misschien krijgt dit toch nog een gunstig advies. We kijken hier zelf mee naar uit.

Voorlopig dus even geen fysieke dans op Turnova en in Molenwiel, maar nogmaals voor de leerlingen
jonger dan 12 jaar kan er misschien nog snel een versoepeling volgen vanaf het moment dat er ook
voor de indoorsport veranderingen doorgevoerd worden.
We hadden heel graag andere informatie naar jullie kunnen sturen, maar net als vele andere
sectoren, worden wij verplicht ons steentje bij te dragen aan het overwinnen van deze pandemie.
Dat is uiteraard wat we allemaal zo graag willen. We beseffen heel goed dat we hoegenaamd niet in
de ideale wereld zitten momenteel. Ondanks alles zullen wij ons uiterste best blijven doen om jullie
allemaal verder te begeleiden in jullie dansloopbaan. Moesten jullie nog bijkomende vragen hebben,
stel die dan gerust aan de leraars of via samwd@turnhout.be.
Samen stevig volhouden zodat we er nadien ook samen sterker staan! Dat is wat ik jullie allemaal
toewens! Hou het gezond!
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