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       Scholengroep Brussel Schaarbeek, 2020-05-22 

 

Muziekacademie "J.H. Fiocco" 
van het G-O! 

Schaarbeek 

voor Muziek, Woord en dans  

 

Onze academie kan veilig en gedeeltelijk heropstarten vanaf 25 
mei 2020. Wat betekent dat voor jou? 

Beste leerling 
Beste ouder 

We heropenen onze academie in drie fasen. 

Fase 1: vanaf 25 mei 2020 

 1-op-1-onderwijs voor de uiterst beperkte groep leerlingen die komend schooljaar willen 
doorstromen naar het hoger kunstonderwijs.  
Dit geldt voor leerlingen van alle domeinen en voor vakken waarvoor, na overleg, fysiek 
onderwijs/contactonderwijs essentieel is.  

De leerkrachten hebben de betrokken leerlingen hierover al geïnformeerd en een lesuur 
afgesproken. 

Fase 2: vanaf 2 juni 2020 

 Leerlingen die thuis niet beschikken over muziekinstrumenten  
(bv. klavierinstrumenten, slagwerk en harp) krijgen de kans om na afspraak en overleg in de 
academie individueel, en dus zonder begeleiding door een leraar, te werken of te studeren.  
Dit kan enkel in de hoofdschool te Schaarbeek. 
 

Fase 3: vanaf 8 juni 2020 

 Ook in deze fase komt een beperkt aantal leerlingen naar de academie voor 1-op-1-
onderwijs/contactonderwijs.  
Het gaat dan meer bepaald om leerlingen, ook om andere dan die uit fase 1, voor wie blijkt dat 1-
op-1-onderwijs van cruciaal belang is.  
De facto zal het gaan om slechts enkele leerlingen per leraar, per lesdag.  
 
Momenteel kunnen we dit enkel in de hoofdschool aanbieden. Voor Huldenberg is de 
mogelijkheid nog in beraad. Vermits we daar de lokalen delen met de basisschool is enkel 
de zaterdag goedgekeurd voor de eerste fase. Er wordt nog gezocht naar een oplossing 
voor de derde fase. 
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Wat betekent dit concreet? 

 Enkel  voor instrument en voor de individuele vakken woord (3de en 4de graad) is het mogelijk om 
een fysieke les in te richten. Jouw instrument- of woordleerkracht contacteert je volgende week 
om te laten weten wat er voor jou mogelijk is en wanneer. Niemand is verplicht om op deze 
mogelijkheid in te gaan. 

 Het afstandsonderwijs gaat door t.e.m. 30 juni 2020. 

 De selectie gebeurt als volgt: 

1. Leerlingen waarvoor door omstandigheden afstandsonderwijs onmogelijk of zeer moeilijk 
verloopt. 

2. De leerlingen die in 2.4 (2.3 volwassenen) of 3.3 zitten. 
3. In de mate van het mogelijke wordt de kans gegeven dat elke leerling nog 1 keer een fysieke 

les heeft voor de vakantie. 

Een leerkracht die in de directe omgeving iemand heeft die behoort tot een risicogroep blijft 
enkel afstandsonderwijs geven. Gelieve hiervoor begrip op te brengen. 

Mogen we vragen de hiernavolgende afspraken goed te lezen en na te leven van zodra je in de 
academie komt. 

Alle leerlingen v.a. 12 jaar dragen een mondmasker bij het binnen komen in de academie. De 
blazers brengen ook een keukenhanddoek en een dweil mee voor de hygiënemaatregelen. 

Hartelijk dank voor jouw medewerking en we wensen jou een fijne ‘heropstart’ in onze academie! 

 

 

 

Namens het beleidsteam 
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AFSPRAKEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 

Hoe houden we de academie veilig? 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van 

maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  

 Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. 

 Enkel 1-1-onderwijs in ruime lokalen: de leraar geeft les aan EEN leerling tegelijkertijd. 

Twee of meerdere leerlingen samen zijn dus verboden. 

Groepslessen zijn NIET mogelijk! 

 Afstand houden (minimumafstand 1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende 

afstand van elkaar zowel in de klas als in de gangen.  

Hierbij moet er ook rekening gehouden worden met andere parameters. Intensieve fysieke 

inspanning, beweging en ademhaling vereisen strengere afstandsnormen (3 tot 5 meter). 

 Mondmaskers: het personeel en de leerlingen vanaf 12 jaar dragen een mondmasker. 

Indien mondmaskers de lesactiviteit onmogelijk maken worden zowel voor leraren als 

leerlingen alternatieven waarvan na de risicoanalyse blijkt dat ze de veiligheid garanderen en 

het lesgeven zo min mogelijk in de weg staan gebruikt: grotere afstanden, faceshields, 

plaatsing van veiligheidsschermen, positionering van de leraar ten opzichte van de leerling.  

 Handhygiëne: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met 

handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De academie maakt de lokalen grondig 

schoon. 

 Blazers: de leerling gaat achter het PVC-scherm staan op minstens 3 meter afstand van de 

leerkracht, een keukenhanddoek wordt over een pupiter gehangen en op 20 cm van de 

klankbeker geplaatst, de dweil op de vloer onder de klankbeker. 

 

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op de academie? 

 Draag een mondmasker als je je kind naar de academie brengt of afhaalt. 

 Zet je kind af of haal het op aan de ingang van de academie.  

 Kom niet op het terrein van de academie: niet in de gangen, niet in de klas. 

 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.  

 Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail. 

 

 
Wat als je ziek bent?  

 Als je ziek bent, moet je thuisblijven. 

 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? 

Dan moet je 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 

 Behoor je tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de 

behandelende dokter of je de lessen op de academie kan volgen of verder thuis blijft 

leren/oefenen. Voor leerlingen v.a. 65 jaar vragen we een doktersattest met de vermelding 

dat de leerling niet tot één van de risicogroepen behoort en de lessen mag volgen. Zonder 

het doktersattest kan er geen fysieke les aangeboden worden. 

 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? 

Dan mag je de lessen op de academie volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt. 

 Word je ziek op de academie? We vragen je dan om je kind af te halen/We vragen je dan om 

onmiddellijk naar huis te gaan. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal 

beslissen of je moet getest worden.  
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Wat gebeurt er als een personeelslid of jij als leerling op de academie besmet bent met 

corona?  

 De besmette persoon krijgt de nodige verzorging. 

 Het Centrum Contact Tracing doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen. 

 Zij onderzoeken met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het 

contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. 

 Ben je een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je 14 dagen thuisblijven. 

Neem twee keer per dag jouw temperatuur. Krijg je ziektesymptomen dan moet je de huisarts 

telefonisch contacteren.     

 Ben je een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je naar de academie 

blijven gaan. Draag buitenshuis een stoffen mondmasker. Je moet ook 1,5 meter afstand 

houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijg je 

ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    

 Word je niet gecontacteerd door het Contact Tracing centrum? Dan mag je verder naar de 

academie blijven gaan.  

 Een personeelslid dat ziek wordt op de academie, vragen we om naar huis te gaan en om de 

huisarts telefonisch te contacteren.   

 

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar de academie kan. Zit je kind in ‘een groep’ 

dat nog niet terug naar de academie mag?  

Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 

  

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op de 

academies enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.  

 

Aanvullende info 

 

Wat gebeurt er met de leerjaren/leerlingen/vakken die niet starten? 

 

Voor deze leerlingen verandert er niets.  

Ze krijgen hun lessen nog altijd via afstandsleren.  
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