
INFOBROCHURE  
CORONA 



Beste ouders en leerlingen,


Om het komende schooljaar in goede banen te leiden zijn er vanuit de bevoegde 
instanties een aantal pandemiescenario’s naar voor geschoven. 


In deze brochure vinden jullie de vertaling van deze scenario’s naar onze school en 
wat de verschillende kleurcodes voor onze leerlingen betekenen. 


Naast een overzicht van de verschillende scenario’s vind je in deze brochure enkele 
algemene richtlijnen en uitgangspunten, telkens per leeftijdscategorie.


heeft u nog verdere vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!

Wij wensen jullie alvast een rijkelijk gevuld en gezond academiejaar toe.


Creatieve groet, en hopelijk tot binnenkort!

Het voltallige team van d’Academie Podium Sint-Niklaas.




PANDEMIESCENARIO’S
2020-2021

GROEN: Geen risico 

GEEL: laag risico 

ORANJE: Matig risico 

ROOD: Hoog risico



CORONA

ALGEMENE PRINCIPES
▸ veiligheid personeel en leerlingen is basisvoorwaarde 

▸ bij verplaatsing door onze gebouwen en in de klas is een mondmasker verplicht 
vanaf 12 jaar. Wanneer dit niet kan (vb. blazers) worden er alternatieven voorzien 
( plexiglas, afstand, open lucht,...) 

▸ kom op tijd naar de les (niet te vroeg) en verlaat het gebouw meteen na de les: (!!! 
Een veilige kiss and ride zone werd gecreëerd aan de achterkant van het gebouw op 
de parking van de stadsschouwburg. 

▸ houd altijd rechts aan bij verplaatsingen door het gebouw (circulatieplan: volg de 
vloermarkeringen) 

▸ waterfontein, drank- en snackautomaten worden buiten dienst gesteld, breng zelf je 
drinken mee naar de academie. 

▸ zieke leerlingen blijven thuis 

▸ wie ziek wordt in de academie wordt in quarantaine geplaatst en gaat naar huis.



CORONA

ALGEMENE PRINCIPES VERVOLG 

▸ leerlingen die tot de risicogroep behoren bespreken met 
hun arts hun eventuele aanwezigheid. Afstandsonderwijs of 
1-op-1 lesmomenten  kunnen worden besproken met de 
vakleerkracht en directie.  

▸ Dichte omgeving rond de school wordt gezien als een 
wachtrij, draag een mondmasker bij het afzetten van de 
leerlingen. ( Tijdens de eerste week kan een ouder de 
leerling begeleiden bij het maken van de nodige afspraken)

▸ lokale besturen kunnen de kleurcode lokaal aanpassen, wat kan 
betekenen dat bepaalde vestigingen van onze academie wel fysiek 
les geven en andere niet, hou hier rekening mee als je op 
verschillende vestigingen les volgt.



CORONA

FASE GROEN: RISICO NUL

▸ Aanbod op site 100 % 

▸ Afstandsonderwijs 0% 

▸ Extra muros: normale werking 

▸ Alternatieve leercontext: normale werking 

▸ groepsactiviteiten: normale werking 

▸ Inschrijvingen: normale werking 

▸ Examens: normale werking



CORONA

FASE GEEL: LAAG RISICO

▸ Aanbod op site 100 % indien logistiek mogelijk 

▸ Afstandsonderwijs 0%:tenzij klassen dienen te worden gesplitst omwille van 
organisatorische redenen 

▸ Extra muros: worden opgeschort voor leerlingen vanaf 12 jaar 

▸ Alternatieve leercontext: normale werking 

▸ groepsactiviteiten: Kunnen  doorgaan 

▸ Inschrijvingen: Normale werking (fysiek op afspraak en digitaal) 

▸ Examens: normale werking  

▸ Essentiële derden zijn beperkt toegelaten op de academie



CORONA

VERPLICHTINGEN

▸ SOCIAL DISTANCING EN MONDMASKERS                           
voor personeel en leerlingen vanaf 12 jaar binnen het 
gebouw en in de klas verplicht. ( uitzondering voor dans!) 

▸ Handhygiëne blijft noodzakelijk, ontsmettende gels zijn 
beschikbaar in de academie  

▸ circulatieplan: volg de vloermarkeringen en aanwijzingen 
binnen het gebouw.



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: MUZIEK
▸ Zangers/ blazers:                                                                                                                                          

-verluchting van groot belang, indien mogelijk bij voorkeur 
continue verluchting, indien onmogelijk ventilatie om de 15’.                                                                                                
-Blaasinstrumenten worden niet gedeeld.                      
-leerlingen brengen een eigen doek mee voor het aflaten van 
condensatie.                                                                                            
- minimaal 2 meter afstand tussen leerling en leerkracht         
-om de onmogelijkheid om mondmaskers te dragen te 
compenseren worden alternatieven voorzien (plexi, 
spatscherm,…) 

▸ Groepslessen waarin gezongen wordt of waar 
blaasinstrumenten worden gebruikt: richtlijnen cultuursector                                                                                                   



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: MUZIEK

▸ Klavier, slagwerk en andere gedeelde instrumenten:                                                                                                                                          
-voor en na het spelen handen reinigen.                                                 
-instrumenten reinigen na elk gebruik.                                                        
-leerlingen brengen zo veel als mogelijk hun eigen 
materiaal mee                                                                        
-Reinig gedeelde materialen na elk gebruik.



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: WOORDKUNST & DRAMA

▸ Social distancing en mondmasker voor leerlingen vanaf 
12 jaar 

▸ reinig gedeelde materialen na elk gebruik 

▸ Vermijd gedeeld gebruik van rekwisieten en kostumering 



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: DANS

▸ Barres na elk gebruik reinigen 

▸ leerlingen brengen eigen handdoek en drinkfles mee 

▸ voorzie regelmatige verluchting 

▸ Social distancing voor leerlingen vanaf 12 jaar 

▸ Leerlingen en leerkrachten dienen tijdens de les geen 
mondmasker te dragen



CORONA

FASE ORANJE: MATIG RISICO

▸ Aanbod op site:                                                                                                                                     
100 % voor -12 jarigen,                                                                                                                          
12 j-18j: max 14 llng + begeleider                                                                                                     
+18: max 10  llng+ begeleider ( llng uit risicogroep enkel na akkoord behandelende arts) 

▸ !!!! zang; blazers, orkesten met blazers: richtlijnen naargelang de cultuursector.                                                                       

▸ Afstandsonderwijs : resterende onderwijstijd 

▸ Extra muros: worden opgeschort 

▸ Alternatieve leercontext: richtlijnen amateurkunstensector 

▸ groepsactiviteiten: voor volwassenen maximaal contactloos, essentiële bijeenkomsten wel  

▸ Inschrijvingen: digitaal of op afspraak 

▸ Examens: waar mogelijk digitaal, kunnen wel doorgaan met noodzakelijke derden. 

▸ essentiële derden zijn toegelaten op de academie. (jury, LBC,…)



CORONA

VERPLICHTINGEN

▸ SOCIAL DISTANCING EN MONDMASKERS                           
voor personeel en leerlingen vanaf 12 jaar binnen het 
gebouw en in de klas. 

▸ Handhygiëne blijft noodzakelijk, ontsmettende gels zijn 
beschikbaar in de academie  

▸ circulatieplan: volg de vloermarkeringen en aanwijzingen 
binnen het gebouw.



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: MUZIEK
▸ Zangers/ blazers:                                                                              

- Hou minimaal 2 meter afstand tussen llng onderling en 
met lkr.                                                                                                                                          
-verluchting van groot belang, bij voorkeur continue 
verluchting, indien onmogelijk ventilatie om de 15’.                                                                                                 
-Denk na over positionering van leerkracht tov leerlingen.                                                        
-Blaasinstrumenten worden niet gedeeld.                      
-leerlingen gebruiken eigen  doek voor het aflaten van 
condensatie.                                                                                     
- Groepslessen waarin samen gezongen wordt of waarin 
blaasinstrumenten worden gebruikt volgens de richtlijnen 
van de cultuursector.                                                                                                 



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: MUZIEK

▸ Klavier, slagwerk en andere gedeelde 
instrumenten:                                                                                                                                          
-voor en na het spelen handen reinigen                                                  
-instrumenten reinigen na elk gebruik.                                                        
-laat leerlingen zo veel als mogelijk hun eigen 
materiaal meebrengen.                                                                         
-Reinig gedeelde materialen na elk gebruik.



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: WKD
▸ Social distancing voor leerlingen vanaf 12 jaar. 

▸ reinig gedeelde materialen na elk gebruik 

▸ houd bij het selecteren van de leerdoelen rekening met de 
veiligheid:                                                                            
-contact met gezicht-handen-vloer vermijden.                         
- vermijd intensieve stemoefeningen, luid spreken, roepen. 
(hoe groter de inspanning hoe sterker de ademhaling)                                                                                           
-vermijd kostuums en rekwisieten.    

▸ fysiek contact voor llng vanaf 12 jaar is niet toegestaan.



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: DANS
▸ Barres na elk gebruik reinigen 

▸ handen wassen voor en na de les 

▸ leerlingen brengen eigen handdoek en drinkfles mee 

▸ voorzie regelmatige verluchting. 

▸ afspraken rond kledij: kleedkamers gaan dicht, leerlingen kleden 
zich thuis om 

▸ voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan. 

▸ selectie van leerplandoelen in functie van veiligheid:                 - 
geen grondoefeningen, contact gezicht-handen- vloer niet 
toegestaan.



CORONA

FASE ROOD: HOOG RISICO

▸ Aanbod op site:                                                                                                                                     
100 % voor -12 jarigen                                                                                                                          
12 j-18j: max 4 llng of 1op 1 onderwijs                                                                                                 
+18: max 4 llng of 1-op-1 onderwijs ( llng uit risicogroep enkel na akkoord behandelende 
arts) 

▸ !!!! zang; blazers, orkesten met blazers: richtlijnen naargelang de cultuursector.                                                                       

▸ Afstandsonderwijs : resterende onderwijstijd 

▸ Extra muros: worden opgeschort 

▸ Alternatieve leercontext: richtlijnen amateurkunstensector 

▸ groepsactiviteiten: voor volwassenen maximaal contactloos, essentiële bijeenkomsten wel  

▸ Inschrijvingen: enkel digitaal 

▸ Examens: maximaal digitaal,1-op -1 examens wel mogelijk.



CORONA

VERPLICHTINGEN

▸ SOCIAL DISTANCING EN MONDMASKERS                           
voor personeel en leerlingen vanaf 12 jaar binnen het 
gebouw en in de klas bij alle contacten 

▸ Handhygiëne blijft noodzakelijk, ontsmettende gels zijn 
beschikbaar in de academie  

▸ circulatieplan: volg de vloermarkeringen en aanwijzingen 
binnen het gebouw.



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: MUZIEK

▸ Zangers/ blazers:                                                                             
- Hou minimaal 2 meter afstand tussen llng onderling en 
met lkr.                                                                                                                                          
-verluchting van groot belang, bij voorkeur continue 
verluchting, indien onmogelijk ventilatie om de 15’.                                                                                                 
-Denk na over positionering van leerkracht tov leerlingen.                                                        
-Blaasinstrumenten wordt niet gedeeld.                      
-leerlingen brengen een eigen doek mee voor het aflaten 
van condensatie.                                                                                     
- Groepslessen waarin samen gezongen wordt of waarin 
blaasinstrumenten worden gebruikt volgens de richtlijnen 
van de cultuursector.                                                                                                 



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: MUZIEK

▸ Klavier, slagwerk en andere gedeelde 
instrumenten:                                                                                                                                          
-voor en na het spelen handen reinigen                                                  
-instrumenten reinigen na elk gebruik.                                                        
-leerlingen brengen zo veel als mogelijk hun eigen 
materiaal mee.                                                                         
-Reinig gedeelde materialen na elk gebruik.



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: WKD
▸ Social distancing voor leerlingen vanaf 12 jaar. 

▸ reinig gedeelde materialen na elk gebruik 

▸ houd bij het selecteren van de leerdoelen rekening met de 
veiligheid:                                                                             
-contact met gezicht-handen-vloer vermijden.                         
- vermijd intensieve stemoefeningen, luid spreken, roepen. 
(hoe groter de inspanning hoe sterker de ademhaling)                                                                                           
-vermijd kostuums en rekwisieten.    

▸ fysiek contact voor llng vanaf 12 jaar is niet toegestaan.



CORONA

DOMEINSPECIFIEKE ADVIEZEN: DANS
▸ Barres na elk gebruik reinigen 

▸ handen wassen voor en na de les 

▸ leerlingen brengen eigen handdoek en drinkfles mee 

▸ voorzie regelmatige verluchting. 

▸ afspraken rond kledij: kleedkamers gaan dicht, leerlingen kleden 
zich thuis om 

▸ voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan. 

▸ selectie van leerplandoelen in functie van veiligheid:                         
- geen grondoefeningen, contact gezicht-handen- vloer niet 
toegestaan.



CONTACT

NOG VERDERE VRAGEN? CONTACTEER ONS

▸ d’Academie podium Sint-Niklaas                                                                           
Hofstraat 13                                                                                                                    
9100 Sint-Niklaas                                                                                                             
+32 3 778 38 50                                                                             
academie.podium@Sint-Niklaas.be                                                                                             

▸ d’Academie podium vestiging Temse                                                                      
Hoogkamerstraat 1                                                                                                      
9140 Temse                                                                                                                   
+32 3 711 03 50                                                                         
muziekacademie@temse.be

mailto:academie.podium@Sint-Niklaas.be
mailto:muziekacademie@temse.be
mailto:academie.podium@Sint-Niklaas.be
mailto:muziekacademie@temse.be


CONTACT

NOG VERDERE VRAGEN? CONTACTEER ONS

▸ d’Academie podium vestiging Stekene                                                                                      
Stadionstraat 2                                                                                                                                                                                              
9190 Stekene                                                                                                                
+32 3 790 03 02                                                                             
onderwijs@stekene.be                                                                                                                                                                      

▸ d’Academie podium vestiging Sint-Gillis-Waas                                                         
Burgemeester Omer de Meyplein 1                                                                                      
9170 Sint-Gillis-Waas                                                                                                                 
+32 3 727 17 00                                                                                      
onderwijs@sint-gillis-waas.be
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