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Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
Binnen de ‘Academie voor Beeld  Stad Menen’ zal vanaf dinsdag 25 mei enkele verfijningen 
doorgevoerd worden die een impact hebben op de organisatie van de lessen!  
 
Daarnaast mogen schoolgaande leerlingen vanaf heden hun lessen in de academie 
combineren met een andere buitenschoolse activiteit. Zorg hier echter voor een goed 
evenwicht, want het virus is nog niet verdwenen. Respecteer ook steeds de 
hobbyquarantaine indien deze van toepassing is (nl. 14 dagen geen academie). 
 
Wat wijzigt er? 
 
1ste & 2de graad (6-11j) 

• klasgroepen met maximum 12 leerlingen gaan wekelijks door. 
• Grotere groepen worden opgesplitst en gaan 2-wekelijks door. 

 
3de en 4de graad & Specialisatie / BAC (vanaf 12j) 

• Lessen worden ingericht volgens het aantal m2 in het atelier (beperking van maximaal 
4 leerlingen per atelier vervalt). Dit heeft voor elk atelier echter een andere impact.  

• Theoretische groepslessen worden via georganiseerd via afstandsonderwijs.  
 
Concrete informatie en afspraken voor elk specifiek optie en/of vak wordt jullie zo 
spoedig mogelijk bezorgd door de klasleerkracht.  

Graag herinneren we jullie aan veiligheidsvoorschriften en afspraken: 
 

• Mondmasker verplicht vanaf 8 jaar / vanaf 2de graad. 
• Klasgroepen verzamelen voor aanvang van de les buiten en gaan samen naar de 

klas onder begeleiding van de klasleerkracht. 
• Hou de nodige afstand tegenover iedereen. 
• Was of ontsmet je handen bij het binnenkomen, voor en na de les en bij gedeeld 

gebruik van materiaal.  
• Gebruik zo veel mogelijk je eigen materiaal -  Ontsmet steeds gedeeld materiaal (vb. 

etspers, strengenpers,...) en bedieningsschermen. 
• Het circuleren binnen het eigen atelier wordt beperkt tot het strikte minimum en ga 

niet op bezoek in een ander atelier  
• Ateliers worden ook geventileerd en vaak verlucht, vensters staan steeds op 

kipstand. Breng/geef aangepaste kledij mee. 
• de werkbladen en andere oppervlakten steeds reinigen. Ook materiaal en computers 

moeten voor gebruik grondig gereinigd worden.  
• Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen  

(veiligheidsbril, werkhandschoenen, …) 

http://www.academiemenen.be/
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WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE, LAAG-RISICOCONTACT, QUARANTAINE OF 
(VERMOEDEN VAN) BESMETTING?  

 
• Ziek? Blijf thuis en verwittig de leerkracht of het secretariaat via beeld@menen.be 
• Ziek tijdens de les dan verlaat je de academie (kinderen worden opgehaald door 

verwant) 
• Ben je als leerling in contact geweest met iemand die besmet is met corona? 

Dan moet je als leerling 10 dagen in  quarantaine.  Nadien moet hij 4 dagen 
waakzaam blijven. Tijdens deze volledige periode van 14 dagen mag men ook niet 
naar de academie komen. 

• Quarantaine: Leerlingen die noodgedwongen in quarantaine verblijven of geen 
hobby’s mogen uitoefenen na laag-risico-contact krijgen waar mogelijk 
afstandsonderwijs aangeboden. 
 

Mogelijks besmet, positief getest of in quarantaine? Neem onmiddellijk contact op met 
de academie: beeld@menen.be  
 

• Word je gecontacteerd door ‘contactopspoorders’ in geval van een hoog-risico-
contact of indien je zelf besmet bent?  
 Meld hen dan zeker dat je les volgt op onze academie.  

• Test je positief? Het is belangrijk dat een leerling die positief test en fysiek in de 
academie aanwezig was, de gegevens over zijn opleiding (academie, lesplaats, 
opleiding, leraar, lesmomenten) meldt aan het callcenter en contact neemt met de 
academie. 

 

INSCHRIJVINGEN 2021-2022 
Iedereen zal binnenkort op de hoogte gebracht worden vanaf wanneer je kan inschrijven 
voor schooljaar 2021-2022 (begin juni). Inschrijven zal online gebeuren via 
www.mijnacademie.be. Heb je problemen? Neem dan gerust contact op met het 
secretariaat: beeld@menen.be  
 

Opgepast! De lesmomenten op de website kunnen nog wijzigen afhankelijk van de uren 
die zullen toegewezen worden door de Vlaamse gemeenschap. Dankzij de stad Menen kan 
het aanbod al gegarandeerd worden waardoor alle richtingen/opties in 2021-2022 kunnen 
aangeboden worden. 

 
EXPO’s 
Binnenkort krijgen jullie ook meer informatie omtrent tentoonstellingen +18 jaar binnen ‘CC 
de Steiger’ / Menen &  ‘Sint-Janskapel’ / Wervik  //  -18 jaar in de ‘Oude Tabaksfabriek’ te 
Menen / ‘OC de Gaper’ te Geluwe / ‘GC de Knippelaar’ te Kruiseke. 
 
 
Artistieke groeten 
Het Academie-team 

 
Heidi Nolf          Hannes Verstraete                                                               
Directeur voor Beeld   Directeur voor Muziek & Woord  
 
Griet Vanryckegem 
Schepen van onderwijs 
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