Turnhout, 27 november 2020

Beste leerling,
beste ouders,

We hebben er hard voor geijverd en kunnen jullie – net voor we het weekend in gaan – goed nieuws
brengen in verband met onze instrumentlessen 1-op-1.
Jullie weten dat we geen gunstig advies kregen om de 1-op-1-lessen te laten doorgaan voor
leerlingen vanaf 12 jaar. Wetende dat er academies (lees schoolbesturen) waren die deze regel toch
anders interpreteerden, zijn we hier niet blijven stilzitten. We hebben een dossier opgemaakt waarin
we konden aantonen dat wij ons 1-op-1-onderwijs wel degelijk op een veilige manier kunnen
organiseren. Onze preventieadviseur heeft dit helemaal mee opgevolgd.
Uiteraard weten we dat dit toch een extra contact is voor iedereen die naar de les komt. Toch
durven we geloven dat – als iedereen zich strikt aan de voorschriften houdt – dit geen nadelige
gevolgen moet hebben.
En ja, de crisiscel en ons schoolbestuur gaan mee in ons verhaal. Dit betekent dat vanaf maandag 30
november volgende zaken terug mogelijk zijn :
•

•

•

•

•
•

Voor de leerlingen jonger dan 12 jaar blijft het zoals het was : alle lessen gaan fysiek door op
onze academie zoals voorheen. Wel wordt er van hen verwacht dat ze een mondmasker
dragen in de lessen muziekinitiatie en muziekatelier. Het is ondertussen duidelijk dat het
virus zich al zingend gemakkelijk verspreidt. In de lessen muziekinitiatie worden de
zangmomenten gegroepeerd zodat leerlingen dit geen gans uur zullen moeten dragen.
Leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen terug naar de academie komen voor de 1-op-1-lessen
(hoofdzakelijk instrument, maar ook enkele mogelijkheden binnen woord na overleg met
directie) Uiteraard dragen zij hierbij het mondmasker. Iedereen komt apart naar de les.
Leerlingen ouder dan 12 jaar die bij de jongeren in de lessen muziekatelier zitten, blijven
verder online les volgen voor het vak muziekatelier. Dit wordt verder opgevolgd door de
desbetreffende leraars.
Enige uitzondering om niet apart naar de les te komen : ouders die samen met hun kind van
4 tot en met 7 jaar zijn ingeschreven : zij mogen samen met hun kind naar de instrumentles
komen. Groepslessen waarbij meerdere ouders tegelijk aanwezig zijn, kunnen nog niet
doorgaan. Meer informatie hieromtrent krijgt u via de leraars.
Voor de groepsvakken wordt er online verder gewerkt voor iedereen vanaf 12 jaar.
Opgepast : voor onze leerlingen die les volgen in onze vestiging Retie hebben blijft
afstandsonderwijs de norm tot en met 13 december, ook voor de leerlingen die jonger zijn
dan 12 jaar. Hoe het daarna verder zal gaan in Retie, horen we hopelijk snel.
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Wij zijn dus erg blij met deze versoepeling en doen nog een keer de oproep om alles mee in het werk
te zetten om de hoogst mogelijke veiligheid te kunnen nastreven binnen onze academie :
•
•
•
•
•

•
•

Ontsmet je handen voor en na de les, na een toiletbezoek, voor en na het gebruik van
instrumenten en materialen, na hoesten/niezen
Hanteer een goede hoest- en nieshygiëne (handen wassen, in de elleboog)
Zieke leerlingen/cursisten en personeelsleden blijven thuis.
Social distancing blijft zeer belangrijk
Leerlingen/cursisten die tot de risicogroep behoren vragen aan de behandelende arts of
aanwezigheid op school kan. Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, volgt de
leerling/cursist verder afstandsonderwijs.
Het dragen van een mond- en neusbedekking is verplicht voor iedereen (leerlingen/cursisten
én personeel) vanaf 12 jaar die zich op het schooldomein bevindt.
Tussen de leraar en de leerling wordt er een plexischerm geplaatst als er geblazen of
gezongen wordt en in lokalen waar de social distancing eerder krap is.

De pedagogische studiedag van woensdag 9 december hebben wij – omwille van de pandemie –
verzet naar een later (nog te bepalen) tijdstip. Dit betekent dat op woensdag 9 december de lessen
doorgaan zoals hierboven beschreven.
Het volgende waar we nu naar uitkijken is een versoepeling in het domein dans en in onze vestiging
van Retie. Onze preventieadviseur en arbeidsgeneesheer volgen hiervoor alle ontwikkelingen op de
voet. Als er veranderingen zouden komen in de protocollen, worden wij meteen mee gecontacteerd
om te bekijken wat er dan verder kan.
Blijf zorg dragen voor elkaar en voor jezelf en hou het gezond!
G. De Clerck
Directeur SAMWD Turnhout
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