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Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
We brengen goed nieuws: de ‘Academie voor Beeld, Muziek & Woord Stad Menen’ zal vanaf 
maandag 07 december opnieuw haar deuren openen!  
 

• Alle lessen voor leerlingen tot 12 jaar (1ste en 2de graad = basisonderwijs) gaan 100% 
door op de Academie. 

• Lessen met leerlingen ouder dan 12 worden ingericht in aparte lesblokken met 
maximaal 4 leerlingen en worden aangevuld met afstandsonderwijs. 

• Theoretische groepslessen worden georganiseerd via afstandsonderwijs.  
 
Om praktische redenen kan het zijn dat je normale lesmoment wat verschoven wordt en/of 
de normale lestijd wordt aangepast. We doen dit om zo veel mogelijk fysieke live lessen te 
kunnen organiseren. Concrete informatie en afspraken voor elk specifiek optie en/of 
vak wordt jullie ten laatste tegen maandag bezorgd door de klasleerkracht.  

Graag herinneren we jullie aan veiligheidsvoorschriften en afspraken: 
 

• Mondmasker verplicht vanaf 12 jaar. 
• NIEUW! Mondmasker voor -12 jarigen wordt sterk aangeraden tijdens de lessen. 

Gelieve mondmasker mee te geven in een afsluitbare plastic zak of reeds aan te doen bij het 
binnen komen van de academie. 

• Zet je (klein)kind af aan de deur. Ouders en externen zijn enkel welkom in de 
gebouwen of op de speelplaats na voorafgaande afspraak met het secretariaat of de 
directie. 

• 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.  
• Volg de circulatieplannen of aangebrachte markeringen. Gebruik zo veel mogelijk je 

eigen materiaal -  Ontsmet steeds gedeeld materiaal (vb. etspers, strengenpers,...) 
en bedieningsschermen. 

• NIEUW! Het circuleren binnen het eigen atelier wordt beperkt tot het strikte minimum 
en ga niet op bezoek in een ander atelier  

• AANDACHT! Ateliers worden ook in de winterperiode geventileerd en vaak verlucht, 
vensters staan steeds op kipstand. Breng/geef een dikke trui 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 periode mag hij ook niet naar de academie. 

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

 
EXTRA INFO 
Om het leren op afstand te vereenvoudigen werd er voor leerlingen vanaf 12 jaar een 
gepersonaliseerd mailadres aangemaakt: voornaam.naam@acadedmiemenen.be (via 
Google) – je kreeg hier reeds een aanvraag om je wachtwoord te wijzigen. Is de link niet 
meer geldig – neem dan contact op met heidi.nolf@menen.be .  Eenmaal ingelogd zal je 
uitgenodigd worden om deel te nemen aan de les via Classroom. Meer info via de 
klasleerkracht. 
 
WARME OPROEP 
 
Zie hier ook de activiteit voor ‘DE WARMSTE WEEK’: klik hier.  
 
 
 

We zien er naar uit jullie terug te zien op de academie! 
 

Artistieke groeten 
 

Het Academieteam 
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