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Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
Beste leerling, 

De Vlaamse Overheid en de GEES hebben beslist om in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) de schorsing 
van de lessen in beperkte mate op te heffen.  

Mits goedkeuring door de Veiligheidsraad en een gunstige risicoanalyse van onze preventiedienst 
kunnen we : 

Vanaf 25 mei leerlingen die hoger kunstonderwijs ambiëren opnieuw individueel lessen aanbieden. 
Vanaf 8 juni ook andere leerlingen terug individueel lessen aanbieden in de academie. 

Wat betekent dit concreet voor onze academie en de leerlingen? 

1° De academie blijft afstandsleren en ondersteuning op afstand verder aanbieden tot 30 juni. 

Het blijft dus van belang dat leraars en leerlingen/ouders telefonisch, via Email of andere 
elektronische kanalen hierover met elkaar blijven communiceren. 
Ik vraag aan alle leerlingen (en de ouders) om de opdrachten en instructies die ze van hun leraars 
krijgen zo goed mogelijk op te volgen. Als dat moeilijk lukt, laat dan zeker weten waarom dat zo is. 
We willen zoveel mogelijk helpen en daarbij ook rekening houden met de situatie van iedereen. De 
academie blijft telefonisch en per mail zeker bereikbaar. 

Alle leerlingen, ook zij die geen individuele contactmomenten kunnen volgen, zijn gewettigd afwezig 
wegens overmacht.    

We blijven de impact van de corona-maatregel monitoren en gaan op gepaste wijze om met gemiste 
leerstof en lessen. De geplande examens zijn afgelast. We zullen op formatieve en permanente wijze 
evalueren voor alle vakken. We houden rekening met rapporten, eerdere proeven en dagelijks werk. 

2° Individuele lessen (1op1) worden ondertussen beperkt mogelijk. 

• Dit gebeurt uitsluitend op afspraak. 
• De leraars van de individuele vakken nemen het initiatief voor het vastleggen van de afspraken. 
• De academie zorgt voor de nodige veiligheidsvoorzieningen en bewaakt het naleven van de afspraken 

terzake. 

Vanaf 25 mei is dat mogelijk voor leerlingen die hoger kunstonderwijs ambiëren. 
Vanaf 8 juni is dat ook voor andere leerlingen mogelijk. 

Deze 1op1 lessen zijn niet verplicht. Niet voor de leerlingen, niet voor de leraars. 
Online lessen en ondersteuning op afstand blijven voorzien tot 30 juni. 

Klassikale lessen en groepslessen kunnen in de academie helaas niet meer doorgaan dit schooljaar. 
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3° Inschrijven voor volgend schooljaar 

Inschrijven ter plekke zijn voorlopig en wellicht tot 30 juni niet mogelijk. 

Online inschrijven kan vanaf 15 mei. We bevelen dit ten zeerste aan! 

Op onze website : www.ma-an.be vindt u het voorlopige lessenrooster en de link naar inschrijving. 

U kan ook rechtstreeks naar :  www.mijnacademie.be/maanderlecht 

In enkele eenvoudige en logische stappen maakt u een account aan, voegt u gezinsleden toe en schrijft u in. 

Voor alle huidige leerlingen staat een logisch vervolg op dit schooljaar reeds klaar. 

U kan zowel de inschrijving als de betaling online regelen. 

Heeft u vragen of moeilijkheden? 
We voorzien telefonische ondersteuning indien u daar nood aan heeft. 
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar 
van maandag tot vrijdag van 13:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur. 

Veel goede redenen om online en voor de aanvang van het schooljaar aan te melden : 

• U hoeft zich niet te verplaatsen en u verliest geen tijd in de wachtrij op de academie 
• We hebben geverifieerde en dus betrouwbare contactgegevens 
• U kan de evaluatie van de ingeschreven gezinsleden online raadplegen 

Het blijft tot 30 september uiteraard mogelijk om uit te schrijven en het inschrijvingsgeld terug te krijgen. 

met de meeste hoogachting, 

Luc Bartholomeus, 
directeur
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