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!
Toch heeft het voor onze opleidingen woord heel wat minder fijne consequenties :
•

•

Voor de leerlingen jonger dan 12 jaar gaan alle lessen fysiek door op onze academie zoals
voorheen. Het zou kunnen dat de leraar/lerares de uren een beetje zal verschuiven zodat
het voor hem/haar ook mogelijk is om de oudere leerlingen online te kunnen bedienen.
Leerlingen ouder dan 12 jaar (geboren voor 1 januari 2008 en/of leerling van het secundair
onderwijs) zullen alleen nog afstandsonderwijs krijgen.

Voor al wie wel fysiek naar de academie komt, in de hoofdschool of op één van onze vestigingen,
vestig ik nogmaals de aandacht op volgende zeer belangrijke maatregelen :
Algemeen dienen volgende maatregelen door iedereen opgevolgd te worden :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je ontsmet je handen bij het binnenkomen op de academie. In Turnhout gaat iedereen
binnen via ingang B.
Iedereen volgt de aangegeven richting; op de kunstencampus is er een éénrichtingsverkeer.
Ook in een aantal vestigingen volgt iedereen de aangeduide weg.
Kom niet naar de academie als je ziek bent!
Ben je 12 jaar of ouder? Dan kom je met een mondmasker naar onze academie.
Social distancing is overal aan de orde, ook binnen onze academie.
Op de kunstencampus is er geen koffieruimte/zithoek voor ouders en leerlingen in deze fase.
Dit kunnen we gewoonweg niet veilig organiseren én we hebben deze ruimte nodig om ons
personeel op een veilige manier te kunnen laten pauzeren/eten.
Op het secretariaat kan je alleen terecht na het maken van een afspraak op 014 41 36 38.
Leerlingen komen zoveel mogelijk alleen binnen in de school. Uitzonderingen kan je
hieronder terugvinden. Na de les ga je ook meteen naar huis.
Wie tot de risicogroep behoort en toch naar onze academie wil komen, beseft dat dit op
eigen risico is. Best bespreek je dit op voorhand even met je behandelend arts.

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.
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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 woordloopbaan. 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!
G. De Clerck
Directeur SAMWD Turnhout
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