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Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
de ‘Academie voor Beeld  Stad Menen’ schakelt naar FASE ORANJE  
vanaf Maandag 26 Oktober 2020.  
 
De academies blijven echter open! Tot op heden bleef het aantal besmettingen in de 
academies zeer beperkt. Dit dankzij de inspanningen van jullie allen: ouders, leerlingen, leerkrachten, 
poetsploeg, secretariaat en ondersteunend personeel.  
 
We moedigen iedereen dan ook aan deze weg verder te bewandelen en  
deze gezondheidsmaatregelen strikt op te volgen (zie bijlage en achterzijde).  
Samen geraken we hierdoor! 

Wat betekent dit voor jou? 
 
De academie blijft open voor:  

• 6-11 jarigen (1ste & 2de graad) lessen gaan gewoon door.  
12 jaar en je volgt les in 2de graad (8-11 jarigen) – ook les voor jou. 

• 12-17 jaar (3de graad)  maximum 14 leerlingen. 
• +18 jaar (4de graad, specialisatie en BAC)  maximum 10 leerlingen. 

o Toonmomenten met externe toeschouwers worden geannuleerd of  
uitgesteld naar een latere datum. 

o Er gaan géén uitstappen door. 
 
Slechts 7 ateliers/klassen worden hierdoor getroffen en zullen door de leerkracht en/of het secretariaat 
worden verwittigt. Alle andere lessen gaan verder door zoals momenteel gepland! 
 

• 3de Graad Beeldatelier op vrijdag te Menen 
• 4de graad & Specialisatie Keramiek / Schilderkunst / Grafiekkunst / Beeldhouwen & 

Ruimtelijke Kunst / Fotokunst 
• Theoretische richting ‘Beeld & Audiovisuele Cultuur’- BAC 

 
 
 
EXTRA INFO 

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE, QUARANTAINE OF (VERMOEDEN VAN) BESMETTING? 
Ziek? Kom dan niet naar de academie. 

Word je ziek tijdens de les dan verlaat je de academie (kinderen worden opgehaald door verwant) 
Mogelijks besmet, positief getest of in quarantaine? Neem onmiddellijk contact op met de 

academie: beeld@menen.be . 
 

Allen moeten we een inspanning leveren. Laat ons hier dan ook samen werk van maken om zo nog 
strengere maatregelen te vermijden. 

 
We wensen jullie verder van harte een goede gezondheid! 

 
Het Academie-team 
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Gezondheidsmaatregelen  
Academie voor Beeld  Stad Menen 
 
Jullie veiligheid, dat van jullie kinderen en dat van ons personeel is heel belangrijk. Door een 
combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke academie-omgeving, waarbij we 
het risico op besmetting maximaal indijken:  
 

• Volg het voorziene circulatieplan via de aangebrachte markeringen en signalisatie. 
• Iedereen ouder dan 12 jaar draagt verplicht een mondmasker. Ook tijdens de les. Je 

brengt je eigen mondmasker mee. 
• Iedereen ouder dan 12 jaar houdt steeds voldoende afstand van elkaar. 
• Fysiek contact tussen leerlingen vanaf 12 jaar of tussen leerling en leraar is verboden. 
• Was je handen bij het binnenkomen en buitengaan van de academie en/of het atelier 

(ook handgel staat klaar) en na gebruik van materiaal. 
• Help de leerkracht na de les bij het reinigen van het leslokaal. 
• Blijf in de voorziene leerlingenzone in elk lokaal. 
• Enkel leerlingen hebben toegang tot de academie. Ouders en derden zijn niet 

toegelaten zonder afspraak met het secretariaat of de directie. 
• Gebruik steeds je eigen materiaal.  
• Pauze wordt genomen in de eigen beperkte groep (geen vermenging) en indien 

noodzakelijk in het eigen atelier of buiten.  
• Reinig gedeelde materialen en bedieningsschermen na elk gebruik. 
• Heb extra aandacht voor het reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen die in 

contact komen met het gezicht (bv. veiligheidsbrillen, oorkappen). 
• Ben je ziek? Dan blijf je uiteraard thuis! 

 
 
 

Volg a.u.b. strikt deze richtlijnen op! 
Dank bij voorbaat! 
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