Hasselt, 24 augustus 2020
Beste leerling
Beste ouder(s)

Ons conservatorium voor muziek, woord en dans mag opnieuw starten met lessen vanaf 1 september 2020!
De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij het heropenen van de
kunstencampus. Daarom voorzien we maatregelen zowel voor de fysieke veiligheid als voor het mentale
welbevinden.
We ambiëren een zo veilig mogelijke omgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te
dijken. Het deeltijds kunstonderwijs heeft ook een veiligheidsdraaiboek met richtlijnen gekregen voor de
aanvang van het schooljaar. Wij volgen deze richtlijnen.
Zolang er geen vaccin beschikbaar is of zolang er geen groepsimmuniteit is, zal het schooljaar 2020-2021
gekenmerkt worden door 3 verschillende kleurcodes: geel, oranje of rood.
Maximale KLASBEZETTING

• GEEL
• ORANJE
• ROOD

Kinderen -12j

12-18j

Volwassenen +18j

100%
100%
100%

100%
Max 14 leerlingen
Max. 4 leerlingen

100%
Max. 10 leerlingen
Max. 4 leerlingen

Op 1 september starten alle scholen in CODE GEEL.
We streven ernaar om zoveel mogelijk de lessen fysiek te laten doorgaan.
Als er een beperking van het aantal leerlingen geldt, dan zullen de lessen alternerend fysiek (in het
conservatorium) en via afstandsonderwijs plaatsvinden.
De inhoud van de lessen kan afhankelijk van de fase (geel, oranje of rood) aangepast worden.
De begin- en einduren worden waar nodig nog aangepast om “spitsuren” te vermijden. Dit wordt per klas door
de leerkracht meegedeeld.
Leerlingen die tot een risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op het
conservatorium kan.
Inschrijvingen enkel online of op afspraak 011/23 98 30
protocol bij het betreden van de kunstencampus
+12j = mondmasker verplicht
bij het binnenkomen: handen ontsmetten
kom max 5’ op voorhand
wacht eventueel buiten tot het bijna tijd is
ga enkel naar het lokaal waar je wordt verwacht
rechts aanhouden in de gangen
afstand houden = 1,5m
ouders en begeleiders blijven buiten.
o jonge leerlingen mogen uitzonderlijk vergezeld worden van 1 volwassene
(niet in SJB Zonhoven!)
▪ 1ste instrumentlessen
▪ dans indien hulp nodig bij het omkleden (kleedkamers blijven gesloten!)
bij de minste symptomen: niezen, hoesten, smaakverlies, koorts … blijf je thuis.

-

-

▪ uitgezonderd bij allergieën
▪ secretariaat verwittigen
toiletgebruik: enkel indien noodzakelijk
▪ urinoirs zijn buiten gebruik
▪ doorspoelen met gesloten deksel
▪ nadien handen grondig wassen
cafetaria is gesloten
drankautomaten zijn buiten gebruik

vakspecifieke richtlijnen
dans

kleedkamers zijn buiten gebruik
=> kom in danstenue aan
=> breng je eigen drinken en handdoek mee
=> mondmasker mag af tijdens het dansen
=> breng een grote omslag of luchtdoorlatende zak mee om je mondmasker in op te bergen
=> hou voldoende afstand: hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer
afstand je moet voorzien tussen leerkracht en leerling.
=> in de balletzaal: voor en na de dansles handen reinigen met handgel (wordt door de school
voorzien)
=> contact gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk vermijden.
=> barres worden na elke groep gereinigd door de leerkracht

muziek
- eigen instrument of stokken meebrengen (zoals je anders doet als je naar de les komt..)
- raak niets aan wat niet noodzakelijk is
- breng je eigen potlood mee voor aantekeningen
- zangers en blazers
=> hou min 2m afstand tijdens de les: hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is, hoe
meer afstand je moet voorzien tussen leerkracht en leerling
=> mondmasker mag af tijdens het blazen of zingen, enkel met voldoende afstand en extra
bescherming
=> breng een grote omslag of luchtdoorlatende zak mee om je mondmasker in op te bergen. Hou je
mondmasker dan enkel vast aan de elastiekjes of lintjes
=> blazers brengen een doek mee om condens op te vangen of gebruiken papieren wegwerpdoeken
van de klas. Gooi deze meteen in de vuilbak en reinig zelf de plek waar je gespeeld hebt.
=> eigen microfoon gebruiken ofwel niet-doorlatende bescherming aanbrengen
- klavierinstrumenten, slagwerkinstrumenten, harp, contrabas en andere gedeelde instrumenten:
=> voor en na het spelen handen reinigen met water en zeep of handgel.
(handgel wordt door de school voorzien in lokalen waar geen water is)
 instrument of materiaal indien mogelijk tussenin reinigen
theater
- contact met gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk vermijden
- vermijd intensieve stem-, spreek- en ademhalingsoefeningen
- vermijd het dragen van kostuums en het intensief gebruik van rekwisieten en figuren.
- hou voldoende afstand: hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je
moet voorzien tussen leerkracht en leerling.
- reinig gedeelde materialen na elk gebruik

Verder kijken we uit naar een schooljaar boordevol kunst en mooie lesmomenten,
Wij hopen jullie allen opnieuw te mogen verwelkomen op de kunstencampus of in één van onze filialen.
Namens het voltallige conservatoriumteam,
Vriendelijke groeten
Ann Van Kogelenberg
dd directeur
kunstencampushasselt.be | kunstlaan 12 | hasselt | 011 23 98 30 | conservatorium@hasselt.be

