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Coronamaatregelen in onze academie 
Versie 10 september 2020 

 

 

Pandemieniveau’s: code geel/oranje/rood  
In onze academie gelden, net als in het ganse onderwijscircuit, 4 mogelijke pandemieniveau’s: van nul risico (niveau 
groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico (niveau rood). 

Aan elk pandemieniveau zijn andere veiligheidsmaatregelen verbonden, maar als centraal uitgangspunt geldt dat de 
Vlaamse overheid het recht op leren maximaal willen garanderen, zonder daarbij de veiligheid van het 
onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen. De Veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment 
van toepassing is. Op 1 september werd gestart op niveau geel, onder voorbehoud van de evolutie van de 
besmettingen. 
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Kinderateliers (6 tot 11 jaar) 
Voor de kinderateliers geldt tijdens ALLE pandemieniveau’s: 

 

Praktisch:  

• De lessen gaan door op de academie. 
• Iedereen krijgt een vaste plaats in de klas. 
• Leerlingen dragen geen mondmasker, leerkrachten wel. 
• De leerlingen worden voor de les buiten opgewacht door de leerkracht en worden na de les ook terug naar 

buiten gebracht door de leerkracht.  
• Voor de (groot)ouders: draag een mondmasker bij het brengen en ophalen van uw (klein)kind en houd 

voldoende afstand. 
 

Handen wassen...  

• … bij betreden en verlaten van elk atelier.  
• … bij gebruik van gemeenschappelijk materiaal. 
• … na niezen, neus snuiten, toiletbezoek, enz. 

 

Ziekte en mogelijke besmetting: 

• Blijf thuis bij enig teken van ziekte en informeer je leerkracht.  
• Informeer je leerkracht én het secretariaat bij een mogelijke besmetting. Laat je zo snel mogelijk testen en 

breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van het resultaat. 
• Wanneer een leerling ziek wordt op de academie, gaat hij/zij onmiddellijk in quarantaine. De academie neemt 

contact op met de ouders en de leerling moet zo snel mogelijk opgehaald worden. 
• Voor leerlingen die tot een risicogroep behoren: Vraag aan de behandelende arts of aanwezigheid op school 

mogelijk is. Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, staaft hij/zij dit met een attest en volgt hij/zij 
afstandsonderwijs. 

Definitie risicogroep: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-
high-risk-groups_NL.pdf 

  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-high-risk-groups_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-high-risk-groups_NL.pdf
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Jongerenateliers (12 tot 17 jaar) 
CODE GEEL CODE ORANJE CODE ROOD 

De lessen gaan door op de 
academie, voor alle leerlingen.  

De lessen gaan door op de 
academie, voor maximaal 14 
leerlingen tegelijk per klas.  
Concrete afspraken over 
opsplitsing van grotere 
klassen, worden met de 

leerkrachten gemaakt op het 
moment dat code oranje 

nakend is. 

De lessen gaan door op de 
academie, voor maximaal 14 
leerlingen tegelijk per klas.  
Concrete afspraken over 
opsplitsing van grotere 
klassen, worden met de 

leerkrachten gemaakt op het 
moment dat code rood nakend 

is. 
 

 

Voor de jongerenateliers geldt tijdens ALLE pandemieniveau’s: 

Praktisch:  

• Iedereen krijgt een vaste plaats in de klas. 

Handen wassen...  

• … bij betreden en verlaten van elk atelier.  
• … bij gebruik van gemeenschappelijk materiaal. 
• … na niezen, neus snuiten, toiletbezoek, enz. 

Mondmaskers:  

• Verplicht vanaf 12 jaar.  
• Uitzondering 1: Leerlingen die op grond van medische aandoeningen geen mondmasker kunnen 

dragen, dienen dit te staven met een attest van een arts. 
• Uitzondering 2: Tijdens pauzemomenten in openlucht en met 1,5m afstand, hoeven geen 

mondmaskers gedragen te worden. 

Ziekte en mogelijke besmetting: 

• Blijf thuis bij enig teken van ziekte en informeer je leerkracht.  
• Informeer je leerkracht én het secretariaat bij een mogelijke besmetting. Laat je zo snel mogelijk testen en 

breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van het resultaat. 
• Wanneer een jongere ziek wordt op de academie, worden de ouders steeds gecontacteerd. De jongere kan 

eventueel op eigen kracht naar huis. 
• Voor leerlingen die tot een risicogroep behoren: Vraag aan de behandelende arts of aanwezigheid op school 

mogelijk is. Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, staaft hij/zij dit met een attest en volgt hij/zij 
afstandsonderwijs. 

Definitie risicogroep: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-
high-risk-groups_NL.pdf 

Varia: 

• Cafetaria is gesloten. Wie iets wenst te eten of te drinken dient dit zelf mee te brengen. 

 

  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-high-risk-groups_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-high-risk-groups_NL.pdf
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Volwassenateliers 
CODE GEEL CODE ORANJE CODE ROOD 

De lessen gaan door op de 
academie, voor alle leerlingen. 

 

De lessen gaan door op de 
academie, voor maximaal 10 
leerlingen tegelijk per klas.  
Concrete afspraken over 
opsplitsing van grotere 
klassen, worden met de 

leerkrachten gemaakt op het 
moment dat code oranje 

nakend is. 
 

De lessen gaan door op de 
academie, voor maximaal 1 
leerling tegelijk per klas. De 

leerkracht werkt hiervoor een 
gepast uurrooster uit op het 

moment dat code rood nakend 
is. 
 

 

Voor de volwassenateliers geldt tijdens ALLE pandemie-niveau’s: 

Praktisch:  

• Iedereen krijgt een vaste plaats in de klas. 
• We werken met vaste bubbels. Een les inhalen tijdens een ander lesmoment is hierdoor niet mogelijk 

 

Handen wassen...  

• … bij betreden en verlaten van elk atelier.  
• … bij gebruik van gemeenschappelijk materiaal. 
• … na niezen, neus snuiten, toiletbezoek, enz. 

 

Mondmaskers: 

• Verplicht vanaf 12 jaar.  
• Uitzondering 1: Leerlingen die op grond van medische aandoeningen geen mondmasker kunnen dragen, 

dienen dit te staven met een attest van een arts. 
• Uitzondering 2: Tijdens pauzemomenten in openlucht en met 1,5m afstand, hoeven geen mondmaskers 

gedragen te worden. 

Ziekte en mogelijke besmetting: 

• Blijf thuis bij enig teken van ziekte én informeer het secretariaat of de directie. 
• Informeer het secretariaat of de directie bij een mogelijke besmetting. Laat u zo snel mogelijk testen en breng 

ons zo snel mogelijk op de hoogte van het resultaat. 
• Wanneer een volwassene ziek wordt op de academie, gaat hij/zij onmiddellijk op eigen kracht naar huis. 
• Voor leerlingen die tot een risicogroep behoren: Vraag aan de behandelende arts of aanwezigheid op school 

mogelijk is. Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, staaft hij/zij dit met een attest en volgt hij/zij 
afstandsonderwijs. 
Definitie risicogroep: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-
high-risk-groups_NL.pdf 

Varia: 

• Gebruik persoonlijk beschermingsmateriaal: gehoorbescherming, veiligheidsbril, gelaatsmasker,... 
• Poets na gebruik je eigen werkplek met persoonlijk materiaal: spons, zeep, handdoek,… 
• Cafetaria is gesloten. Wie iets wenst te eten of te drinken dient dit zelf mee te brengen. 
• Gebruik in Nijlen de brandtrap als uitgang. In Kessel is er eenrichtingsverkeer in de trappenhallen. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-high-risk-groups_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_measures-for-high-risk-groups_NL.pdf

