Turnhout, 29 januari 2021
Beste ouders,
beste leerling,
Ongetwijfeld hebben jullie ook de berichten in de pers gevolgd omtrent het volgen van
buitenschoolse activiteiten voor kinderen. Het is vanzelfsprekend dat iedereen mee moet zoeken
naar het vermijden van het bij elkaar brengen van verschillende bubbels om zo het virus te
overwinnen.
Uiteraard kunnen wij als academie niet anders dan ook hier onze verantwoordelijkheid in op te
nemen. Tegelijkertijd zijn wij een volwaardige onderwijsvorm, weliswaar georganiseerd in de vrije
tijd. We vinden het daarom zeer belangrijk dat we inzetten op de continuïteit van ons onderwijs.
Na heel wat overleg met preventieadviseur, directieteam en schoolbestuur kwamen we tot volgende
besluiten voor het domein woord :
1. Leerlingen woordinitiatie kunnen gewoon naar de les komen aangezien er hier geen enkel
groepje is dat bestaat uit meer dan 10 leerlingen.
2. Voor kinderen van de tweede graad gaan de lessen woordatelier gewoon door. Wie niet
voor deze lessen kiest, wordt online mee verwacht in de les. Dit is niet vrijblijvend. We
gaan daar constructief positief verder. Wie dit niet volgt, zal achteraf moeilijk kunnen
aansluiten. Moesten de groepen te groot worden, zal er een regeling getroffen worden met
de desbetreffende leraar zodat we binnen de maximum groepsgrootte van 10 leerlingen
kunnen blijven werken.
3. Voor leerlingen vanaf 12 jaar en voor volwassenen gaat alles verder zoals we bezig waren.
Opgelet : leerlingen die een brief van CLB krijgen waarin hen wordt gevraagd hun ‘hobby’s’ tijdelijk
stop te zetten, dienen deze maatregel strikt te volgen. Dat betekent dat zij op dat moment ook geen
les kunnen volgen op onze academie.
De maatregelen omtrent buitenschoolse activiteiten zijn er op gericht de vorming van bubbels en
hun onderlinge connectie te vermijden. Door de strenge maatregelen die wij momenteel al hanteren
in onze academie, en het tijdelijk inkrimpen van de groepsgroottes in de woordateliers, wordt het
risico op overdracht in groepen sterk gereduceerd.
Er is geen absoluut verbod op meer dan één buitenschoolse activiteit. De academie heeft niet de
verantwoordelijkheid om het aantal buitenschoolse activiteiten te gaan bewaken.
Wij zijn er, samen met onze preventieadviseur en ons schoolbestuur, van overtuigd dat we ons
aanbod op deze manier veilig kunnen organiseren, maar de beslissing om te combineren met één
andere activiteit ligt uiteraard bij de ouders zelf.
Het deeltijds kunstonderwijs wordt als één geheel gezien. Dit betekent dat men alle aangeboden
lessen in alle domeinen die men volgt, mag blijven volgen.
Deze maatregelen gaan in vanaf maandag 1 februari en gelden voorlopig tot aan de krokusvakantie.
Dan zal er weer geëvalueerd worden.
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Wij hadden het allemaal ook veel liever anders gezien. We beseffen dat we momenteel nog ver van
‘de ideale wereld’ zitten. Laat ons hopen dat het tij snel keert.
Voor al onze sterke jongeren (en iets ouderen), stuur ik – samen met dit schrijven – ook nog het
gedicht mee dat onze leraar Wilfried Van Gorp op gedichtendag 2021 schreef.
En ondertussen hoop ik dat we er samen de moed in houden!
G. De Clerck
Directeur SAMWD Turnhout

Ode aan de jeugd.
Gigantische jeugd.
Wie doet het hen na zo maanden alleen
Muziek blijven spelen meer dan voorheen
Woorden verzinnen verheffen naar ‘Kunst’
En steeds blijven hopen op ook eens een ‘Gunst’
Ze zijn toch zo sterk die jeugd van vandaag
Ze zijn het verleerd, geklaag en gezaag
Ze dansen in ‘t rond alleen in een zaal
En kijken vooruit tot het weer mag allemaal
Ze houden zo vol en blijven maar komen
Ze klampen zich vast aan hun muzische dromen
Ze klagen nog staken, ze spelen maar voort
Gigantische jeugd, ik heb hen gehoord.
Een jaar van corona, van niet of toch wel
Van handen goed wassen en nog veel meer gel.
Steeds onderweg voor muziek dans of woord
Gigantische jeugd die ons toch zo bekoort.
Wilfried Van Gorp
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