
 
 
Beste Ouders, 
Beste Leerlingen, 
 
Het voorbije half jaar is rampzalig geweest voor ons allen. Op persoonlijk, 
familiaal en maatschappelijk vlak hebben we met zijn allen geleden 
onder de lockdown en de nasleep van de Coronacrisis, die nog lang niet 
achter de rug is. 
Ook voor ons als academie en voor u als leerling of ouder is het een 
barslecht schooljaar geworden. Tientallen lesuren gingen verloren en ik 
dank mijn lerarenteam dat er alles heeft aan gedaan om de verloren 
lessen deels te compenseren met online lessen, feedback via mail of 
andere communicatiemiddelen, werkboekjes en zo verder. Maar we 
begrijpen dat dit alles maar een doekje tegen het bloeden was. Helaas 
komt daar vanuit het ministerie van onderwijs ook geen financiële 
compensatie voor, hoezeer wij dat ook hadden gewild. 
Maar nu is het tijd om vooruit te kijken en we zijn blij om te melden dat, 
mits een aantal voorzorgsmaatregelen, wij op een normale manier het 
nieuwe schooljaar zullen kunnen aanvatten. Meer details lees je verder in 
deze nieuwsbrief. 
We hopen jullie allemaal terug te mogen verwelkomen vanaf 1 
september in één van onze opleidingen. 
 
Met dank en hartelijke groet, 
 
Wim Chielens 
 
 



We blijven open! 
 
Wij zijn geen wetenschappers en al helemaal niet helderziend, maar de 
algemene regel voor het onderwijs is dat na de eerste schoolweek, er 
lokale aanpassingen aan de algemene voorzorgsmaatregelen kunnen 
komen. Dit uiteraard gerelateerd aan de besmettingsgraad in de regio. 
Tijdens de voorbije tweede golf is de Westhoek zeer gespaard gebleven 
van besmettingen. Het is dus weinig waarschijnlijk dat onze academie 
strengere maatregelen zal moeten nemen. Bovendien bevestigt de 
update van het draaiboek voor het deeltijds kunstonderwijs dat 
academies zelfs bij code rood zullen open blijven voor iedereen, zij het 
dan met veel kleinere klasgroepen. 
 

Algemene Coronamaatregelen Hoofdgebouw 
Poperinge 
 
Eenrichtingsverkeer kunnen wij niet organiseren in ons gebouw, maar de 
gangen zijn breed genoeg om elkaar op een veilige manier te kruisen. De 
ingang is bij voorkeur via de buitentrap, achteraan het gebouw. Wie 
slecht te been is of naar de vierde verdieping moet, kan de lift gebruiken. 
In de kleine lift met maximum 1 persoon, in de grote lift maximum 2 
personen. 
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen boven de 12 
jaar. In de klassen zijn uitzonderingen, zie verder. 
We voorzien verspreid over het gebouw handgel of zeep en papieren 
handdoekjes waar een lavabo voorradig is. Het is belangrijk dat je de 
handen wast voor je naar de klas of het atelier komt. 
 

Algemene maatregelen in alle lokalen 
 
Elk lokaal waar onze lessen plaatsgrijpen zijn ofwel gebouwen van een 
lokale overheid (gemeente) of van een andere onderwijsinstelling. Daar 
zijn uiteraard alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen en worden 
de algemeen geldende regels gevolgd. Wij zorgen ook daar dat er 
handgel voor handen is, indien er geen lavabo met zeep is.  
 

Specifieke maatregelen Muziek 
 
Voor zangers en blazers geldt uiteraard geen mondmaskerplicht. Daarom 
zullen we werken met een mobiel plexischerm. De afstand tussen 
leerkracht en leerlingen is hier 2 meter. Als het weer het toelaat kan er ook 



in openlucht les gegeven worden. Voor groepslessen gelden de richtlijnen 
van de cultuursector. 
Voor klavier- en slagwerkinstrumenten wordt extra aandacht voor 
handhygiëne gevraagd. Gedeelde instrumenten en klavieren worden na 
elk gebruik gereinigd. 
 

Specifieke maatregelen Woordkunst-drama 
 
Voor leerlingen ouder dan 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan. We 
proberen contact met gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk te vermijden, 
alsook al te intensieve stem-, spreek- en ademoefeningen. 
 

Specifieke maatregelen beeldende kunst 
 
Ook hier graag extra aandacht voor het handen wassen. Gedeelde 
materialen moeten gereinigd worden na elk gebruik. Koffie- en 
pauzeruimtes moeten tijdelijk afgesloten worden... 
 

Specifieke maatregelen dans 
 
Kleedkamers kunnen voorlopig niet gebruikt worden, leerlingen kleden 
zich aan en douchen thuis. We proberen contact met gezicht-handen-
vloer zoveel mogelijk te vermijden. Barres moeten na elke les gereinigd 
worden. 
 



Opleidingen in de kijker 
 
In het domein muziek hebben we een zeer brede waaier aan 
instrumenten en genres. Vergeet niet, ook je stem is een instrument! Wij 
hebben zowel klassieke zang als zang jazz-pop-rock. Dat lichtere genre 
kan je ook kiezen voor (elektrische) gitaar en piano, maar ook in slagwerk, 
saxofoon of accordeon. Bij de strijkers bieden wij het volledige gamma 
aan van viool over altviool tot cello en contrabas. En dan is er nog 
blokfluit, dwarsfluit, klarinet, hobo, lichte en zware koperblazers. Durf eens 
te gaan voor iets minder alledaags! 
In woordkunst-drama bieden we toneel, verteltheater en spreken en 
presenteren aan, maar ook minder voor de hand liggende opleidingen 
zoals Podcasts Maken, Kleinkunst en Theater Maken.  
In Beeldende en audiovisuele Kunsten is er voor kinderen een algemeen 
atelier en een atelier animatiefilm. Voor jongeren komt daar een initiatie 
textiel bij. En voor volwassenen zijn er de klassieke opleidingen Tekenkunst, 
Schilderkunst en Grafiekkunst, in 3D hebben glaskunst en keramiek en dan 
zijn er onze bijzondere ateliers Textiele Kunsten, Kunstambacht Textiel en 
Hedendaagse Kant! Wie al een opleiding afwerkte kan de horizon 
verbreden in het Cross-overatelier en wie als volwassene pas begint in 
Beeld kan het initiatie-atelier volgen om allerlei kunstdisciplines te 
ontdekken. 
En tenslotte is er onze gloednieuwe afdeling Dans voor kinderen van 6 tot 
12, op vrijdag in de Sporthal van Poperinge. 
 

 
 



 

Nieuwe kiss & ridezone aan de Oostlaan 
 
We hebben geprobeerd het ophalen van kinderen nog veiliger te maken 
aan de hoofdschool. Er is een kiss&ridezone waar je niet kan parkeren, 
alleen stationeren (met de bestuurder in de auto dus). Een looproute leidt 
de kinderen naar die plek. Daarnaast zijn er nog altijd een aantal 
parkeerplaatsen voor kortparkeren (15’). Ook die zijn om kinderen te 
brengen en opnieuw op te halen. Gelieve hier niet te parkeren als je zelf 
les komt volgen. Dat is belangrijk voor de veiligheid van kleine kinderen! 
 

 


