Domeinspecifieke communicatie BEELD - schooljaar ’20-’21
Beste ouders & Leerlingen Beeld,
Het is bijna zover vanaf 1 september herstarten wij in code geel met onze Beeldlessen!
Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid
nemen inzake veiligheid.

Hieronder nogmaals een algemeen overzicht en ook specifieke corona maatregelen binnen
onze ateliers.
•

Algemeen: http://www.academiezaventem.be//resources/beeld/
AfsprakenBeeld.pdf

•

Wanneer we ons ziek voelen of ziek zijn, blijven we thuis.

•

Bent u of uw kind ziek, dan blijft u thuis. Ook wanneer uw kind geen koorts
heeft!

•

Alle lessen Beeld gaan door voor al onze leerlingen, volgens het lessenrooster én in
onze gebouwen.

•

Handhygiëne blijft verplicht: handen ontsmetten en/of wassen bij aanvang en einde
van de lessen.

•

Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar die onze gebouwen betreedt.

•

Enkel wie les heeft, mag in onze gebouwen binnen. Ouders blijven, ook bij
regenweer, buiten en respecteren de anderhalve meter afstand of dragen een
mondmasker.

•

We houden in de mate van het mogelijke afstand van elkaar en vermijden het om
elkaar of leerkrachten aan te raken. Indien dit toch gebeurt, wassen we opnieuw onze
handen.

•

Het gedeelde materiaal, tafels en stoelen worden ontsmet na elke les. Daarnaast
zorgen onze collega's van de poetsdienst voor een reiniging van het atelier na elke
lesdag.

•

Bij toiletbezoek wassen we de handen ervoor en erna.

Daarnaast zijn er nog enkele voorzorgen binnen onze gebouwen om dit zo veilig mogelijk te
laten verlopen.
Gebouw Beeldende Kunsten, Rustoorddreef:

Er zijn 3 ingangen:
•

A (vooraan rechts)

•

B (vooraan links)

•

C (achteraan rechts).

Maandag, dinsdag en donderdag wordt de hoofdingang A gebruikt als ingang en C als
uitgang.
Woensdag en zaterdag, de drukste dagen, hebben de klassen per leraar een eigen ingang,
die ook als uitgang wordt gebruikt door dezelfde groep:
A: klassen van Luc Struyf
B: klassen van Tina Tuyaerts
C: klassen van Boyan Kirkov
De toezichter en de leerkracht leiden alles in goede banen.
Indien uw kind toch plots ziektesymptomen vertoont tijdens de les dan neemt de toezichter
contact op met jullie.
In geen geval mogen kinderen die zich ziek voelen de lessen bijwonen want ook
leerkrachten en toezichters blijven thuis in dat geval!
Wij zijn heel erg blij om onze leerlingen Beeld (opnieuw) te mogen verwelkomen!
We hebben ze gemist en we zijn klaar voor een nieuwe start.
Bedankt voor het vertrouwen in onze Kunstacademie tijdens moeilijke tijden.
Wij wensen jullie allemaal een fijn Beeldend creatief jaar toe! 🎨 ❤ 🎨
Tot ziens!
Hartelijke groeten,
Namens het Beeld Team
Tina Tuyaerts
Coördinator Beeld
Kunstacademie Zaventem

