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Geachte ouders, 
Beste leerling, 

CORONA : KUNSTONDERWIJS IN FASE ROOD 

We zijn sinds 16 november 2020 in FASE ROOD. 
Voor de leerlingen tot 10 jaar verandert er niets. Alle lessen gaan door. 

NIEUW (vanaf 19 maart 2021): 
De volgende leerlingen dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart ook een mondmasker in de 
academie: 
• In de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama: leerlingen uit het 3de en 4de jaar van 

de 2de graad en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn. In groepslessen 
met blaasinstrumenten: mondmasker mag enkel af tijdens het bespelen van het instrument 

• In het domein beeldende en audiovisuele kunsten: leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 
2010 of eerder) en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn 

Voor alle leerlingen vanaf 12 jaar : Individuele lessen (1op1) kunnen gewoon doorgaan. 
Klassikale lessen en groepslessen met meer dan 4 leerlingen gaan online door of op individuele 
afspraak. 
Deze afspraken worden door de betrokken leraars met de leerlingen/ouders gemaakt. 

Verder respecteren we het volgende: 
• Wie ziek is of in quarantaine blijft thuis en verwittigt de academie. 
• De afspraken rond afstand, handhygiëne en het dragen van het mondmasker (vanaf 12 jaar) 

blijven onverminderd van toepassing. 
• Onze leraars volgen de specifieke richtlijnen voor hun specifieke vakken nauwlettend op. 
• De aanwezigheid van ouders en derden in het gebouw blijft beperkt tot het strikte minimum. 

Wij vragen aan de ouders om dat te respecteren. Contacteer ons telefonisch of digitaal indien 
mogelijk. Wacht zoveel mogelijk buiten op de kinderen en maak de nodige afspraken 
daarover. 

• Toonmomenten zijn niet mogelijk zolang we in code rood werken. 
• We organiseren geen fysieke extra-muros activiteiten. 
• Bij het zingen (bv. in de les AMV of Muziekinitiatie) is het dragen van een mondmasker voor 

iedereen verplicht. 
• De klasgroepen worden beperkt tot 10 leerlingen. 
• Kinderen (ouders) moeten kiezen voor maximaal 1 buitenschoolse activiteit. 

Het secretariaat is open en telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 13u00 tot 20u00 
en op zaterdag van 09u00 tot 13u30 : 02 522 05 51 - sec@ma-an.be 
  
Wanneer we allemaal samen de maatregelen en afspraken respecteren, kan ons onderwijs optimaal 
en veilig op de academie blijven doorgaan. En dat is in het belang van iedereen. 

met de meeste hoogachting, 

Kelly Huylenbroeck, 
directeur

T 02 522 05 51 Dapperheidsplein 5  1070 Brussel sec@ma-an.be
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