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Scholengroep Brussel Schaarbeek, 2021-01-28 

 

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

Schaarbeek 

voor Muziek, Woord en dans  
 

Betreft: bijkomende maatregelen buitenschoolse activiteiten 

Beste leerling /ouder 

In het deeltijds kunstonderwijs (DKO) komen kinderen uit verschillende scholen samen buiten de 

normale lesuren in het dagonderwijs en vormen dus nieuwe bubbels. Daarom heeft de minister van 

onderwijs samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die nu gelden voor het DKO 

(zie draaiboek hier ) te behouden. 

Voor -12 jarigen zijn er echter wel verstrengingen: 

1. De klasgroepen moeten kleiner (max. 10) 

2. De combinatie van de lessen in de academie met hobby’s buiten de academie moet vermeden 

worden. Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden. 

Vanaf de derde graad voor de jongeren en volwassen verandert er niets. 

Om de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen maar ook die van onze leerkrachten die telkens 

voor een andere klas staan, hebben we besloten om de fysieke groepslessen in de academie sterk te 

beperken en deze via afstandsonderwijs te verzekeren.  

Vanaf 30 januari 2021 tot aan de  februari geldt de volgende organisatie: 

Muziek 

1ste graad: 

Muziekinitiatie: de klassen worden opgesplitst met max 10 leerlingen 

Instrumentinitiatie: de lessen gaan 1- op 1 door. 

2de graad 

Muzikale vorming: afstandsonderwijs 

Instrument/ zang/Stemvorming: de lessen gaan door 1-op1 

Woord: 

Er wordt bijna volledig overgeschakeld op afstandsonderwijs omdat er intensief gesproken wordt.  

Dans: 

1ste en 2de graad: de klassen worden eventueel opgesplitst tot max. 10 

De vakleerkracht van uw kind zal zo snel mogelijk contact opnemen en u op de hoogte brengen van hun 

werkmethodes. 
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Afhankelijk van de situatie na de korkusvakantie en de geldende richtlijnen kunnen deze maatregelen , 

na evaluatie, verlengd of versoepeld worden. 

 

Nog even uw aandacht voor het volgende: 

Leerlingen die in quarantaine geplaatst werden en hiervoor een brief van het CLB of andere bevoegde 

instantie ontvangen hebben, mogen geen enkel fysieke les volgen aan de academie voor de periode 

vermeld op de brief. Vergeet bij een besmetting als leerling om aan de contactracing ook de academie 

door te geven zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen voor de medeleerlingen en leerkrachten. 

Voor eventuele vragen, neem je best contact op met de vakleerkracht of via mail op: 

info@muziekacdemieschaarbeek.be. Wij bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Hilde Valcke 

directeur 
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