Bilzen, 28 mei 2020
Beste leerlingen en ouders,
Nieuws over de heropstart van onze academie.
Het Deeltijds kunstonderwijs heeft richtlijnen gekregen voor het verdere verloop van het
schooljaar, goedgekeurd door de GEES.
De overheid stimuleert zo veel mogelijk het afstandsonderwijs, maar biedt vanaf 25 mei een
mogelijkheid om dit aan te vullen met 1-op-1 onderwijs voor een heel beperkte groep.
Na overleg met de veiligheidsverantwoordelijke en het schoolbestuur van Stad Bilzen is er het
volgende besloten voor onze academie:
vanaf 25 mei kunnen de afstuderende leerlingen van de 3e graad (de leerlingen van het 6e
middelbaar), indien het cruciaal is, naar de academie komen op een met de lesgever
afgesproken tijdstip en de veiligheidsvoorschriften* in acht nemend. De lesgever neemt
contact op met de leerlingen om concrete afspraken te maken.
Vanaf 8 juni wordt dit aanbod uitgebreid naar de 5e jaars leerlingen volwassenen en de 2e
jaars leerlingen Specialisatie, voor wie een 1-op-1 contactmoment cruciaal is. Dit zal
georganiseerd worden tussen 8 en 22 juni. Ook deze contacten zullen enkel kunnen, na
afspraak met de respectievelijke lesgever.
De kinderen en jongeren kunnen we helaas nog niet fysiek terug verwelkomen in de
komende weken, omdat er in de academie niet gewerkt kan worden met vaste
contactbubbels. Wij hopen dat ons online-aanbod toch inspirerend blijft werken.
We bekijken de mogelijkheden om de kunstwerken van kinderen en jongeren op te halen,
in de week van 22 juni, samen met het rapport.
Concrete afspraken hieromtrent worden rechtstreeks met de leerlingen/ouders gemaakt.
Voor studenten die op de academie moeten zijn om hun materiaal of werk dat verdergezet
moet worden, op te halen, kan dat na afspraak met de atelierleerkracht. Dit kan in dezelfde
periode van 8 tot 22 juni.
Jullie kunnen je naam + atelier en eventueel telefoonnummer/email doorgeven aan de
lesgever of via beeld@kunstkoepel.be en de atelierleerkracht zal een contactmoment
voorstellen/toewijzen.
*verplichte veiligheidsvoorschriften: elke leerling en lesgever draagt een mondmasker; volgt de
circulatierichtlijnen; respecteert de afstandsregel van 1,5m en wast de handen met water en zeep
bij het binnenkomen van het atelier.
Wij van onze kant garanderen dat de voorzorgen naar hygiëne en poets van lokaal, meubilair,
materiaal, … volledig volgens de regels zal gebeuren om jullie en onze veiligheid optimaal te
garanderen.
Hartelijke groeten,
Team Kunstkoepel Academie voor Beeld

