Coronamaatregelen bij KASK: belangrijke info + wijzigingen met betrekking tot de start
van het academiejaar.
Beste leerling
Beste ouder
De zomervakantie eindigt met rasse schreden en 1 september is in zicht. We hopen dat jullie
genoten hebben van een mooie zomervakantie en met veel goesting de academie vanaf
september binnen wandelen!
Jullie hebben het in de vele nieuwsberichten al gehoord: alle scholen starten op in ‘fase
geel’. Dit betekent dat de lessen voor 100% voor iedereen in de academie doorgaan.
Echter, wanneer we evolueren naar ‘fase oranje’ of ‘fase rood’ dan heeft dat voor de
kinderen tot 12 jaar geen invloed. De onderwijsactiviteit blijft 100% gegarandeerd in de
academie. Maar voor de leerlingen van de 3de en 4de graad zijn er in fase oranje en fase
rood wel belangrijke wijzigingen in het aanbod dat in de academie georganiseerd wordt.
Onderaan deze brief vindt u een overzicht omtrent de organisatie in bovenvermelde fases.
Het is belangrijk deze informatie goed door te nemen. Uiteraard wordt u hierover, indien dit
nodig zou zijn, geïnformeerd.
Om ervoor te zorgen dat iedere leerling op een veilige manier in de academie kan werken,
moeten er enkele maatregelen genomen worden. Samen met de preventieadviseur van de
stad en het lokaal bestuur werd er een plan opgemaakt dat ervoor zorgt zo weinig mogelijk
contact te hebben met andere leerlingen uit andere klassen/ateliers. Volgende wijzigingen
vloeien hieruit voort.
Op woensdagnamiddag en zaterdag is de academie een vrolijk huis waar verschillende
generaties samen binnenstromen en werken. Daarom volgende wijzigingen met
betrekking tot het start- en einduur van de lessen op woensdagnamiddagen en zaterdagen
in de vestigingsplaats te Dendermonde.
Kleuterinitiatie BEELD
•
•
•

In- en uitgang langs Oude Vest 111.
Ouders, begeleiders, grootouders ... worden niet toegelaten in de academie.
Kinderen worden tijdens het aangegeven tijdslot in de academie verwacht. Voor de
veiligheid is het belangrijk deze tijden te respecteren. Kom ook tijdig de kinderen
ophalen! Respecteer de tijdsloten.

Zaterdagvoormiddag en -namiddag
Brengen
Kleuters groep 1
9.20 u. – 9.30 u.
Kleuters groep 2
13.20 u. – 13.30 u.

Les
9.30 u. – 10.30 u.
13.30 u. – 14.30 u.

Ophalen
10.30 u. – 10.40 u.
14.30 u. – 14.40 u.

Kinderen
•
•
•

van 6 – 12 jaar (1ste en 2de graad)
In- en uitgang langs Oude Vest 111.
Ouders, begeleiders, grootouders … worden niet toegelaten in de academie.
Kinderen worden tijdens het aangegeven tijdslot in de academie verwacht. Voor
de veiligheid is het belangrijk deze tijden te respecteren. Kom ook tijdig de
kinderen ophalen! Respecteer de tijdsloten.

Woensdagnamiddag GROEP 1 (normale uren 13.30 u.-15.10 u.)
Leerjaar
Brengen
Les
1-2
13 u. – 13.10 u.
13.10 u. – 14.50 u.
3-4
13.10 u. – 13.20 u.
13.20 u. – 15 u.
5-6
13.20 u. – 13.30 u.
13.30 u. – 15.10 u.

Ophalen
14.50 u. – 15 u.
15 u. – 15.10 u.
15.10 u. – 15.20 u.

Woensdagnamiddag GROEP 2 (normale uren 15.20 u. -17 u.)
Leerjaar
Brengen
Les
1-2
14.50 u. – 15 u.
15 u. – 16.40 u.
3-4
15 u. – 15.10 u.
15.10 u. – 16.50 u.
5-6
15.10 u. – 15.20 u.
15.20 u. – 17 u.

Ophalen
16.40 u. – 16.50 u.
16.50 u. – 17 u.
17 u. – 17.10 u.

Zaterdagvoormiddag GROEP 1 (normale uren 9 u. – 10.40 u)
Leerjaar
Brengen
Les
1-2
8.40 u. – 8.50 u.
8.50 u. – 10.30 u.
3-4
8.50 u. – 9 u.
9 u. – 10.40 u.
5-6
9 u. – 9.10 u.
9.10 u. – 10.50 u.

Ophalen
10.30 u. – 10.40 u.
10.40 u. – 10.50 u.
10.50 u. – 11 u.

Zaterdagvoormiddag GROEP 2 (normale uren 10.50 u – 12.30 u.)
Leerjaar
Brengen
Les
1-2
10.30 u. – 10.40 u.
10.40 u. – 12.20 u.
3-4
10.40 u. – 10.50 u.
10.50 u. – 12.30 u.
5-6
10.50 u. – 11 u.
11 u. – 12.40 u.

Ophalen
12.20 u. – 12.30 u.
12.30 u. – 12.40 u.
12.40 u. – 12.50 u.

Jongeren van de 3de graad 9 u. – 12.30u en 13.30 u. – 17 u.
Digitaal beeldatelier, initiatieatelier, beeldatelier.
• Op woensdag en zaterdag is de in- en uitgang langs de Dijkstraat (de aangegeven
signalisatie loodst je naar het atelier).
Volwassenen van de 4de graad + specialisatie 9 u. – 12.30u en 13.30 u. – 17 u.
•
•

Op woensdag en zaterdag is de in- en uitgang langs de Dijkstraat (de aangegeven
signalisatie loodst je naar het atelier).
Op dinsdag-, woensdag-, donderdagavond en donderdagnamiddag is de in- en
uitgang langs de Oude Vest 111.

Algemene veiligheidsregels:
• Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.
• Handen ontsmetten bij binnenkomen in de academie.
• Houd 1,5m afstand.
• Handen wassen bij binnenkomen in het atelier.
• De ateliers zijn enkel toegankelijk voor de ingeschreven studenten van het atelier.
• De café carré (refter) blijft tijdelijk gesloten.
Bijkomende veiligheidsmaatregelen worden in het atelier door de leraar
meegedeeld.
Wie bijkomende vragen heeft, mag die steeds mailen naar info@kaskdendermonde.be of
bellen naar 052-21 73 24.
We rekenen op jullie medewerking en maken er samen een nieuw artistiek jaar van!

Met vriendelijke groeten

Lucie Renneboog, directeur KASK

Detail uit de overzichtstabel DKO betreffende het onderwijsaanbod in de verschillende fases
van de pandemie. (bron: draaiboek deeltijds kunstonderwijs, gepubliceerd 19/08/20 – onderwijs
vlaanderen)

Onderwijsaanbod dat
on site (in de
academie)
georganiseerd wordt

Afstandsonderwijs als
alternatief voor
contactonderwijs

Fase geel
100%

Fase oranje
• Jonger dan 12
jaar: 100%
• 12-18 jaar:
max. 14
leerlingen +
begeleider
• Ouder dan 18
jaar: max. 10
leerlingen +
begeleider

Er is geen
afstandsonderwijs

De rest van de
onderwijstijd.

Fase rood
• Jonger dan 12
jaar: 100%
• 12-18 jaar:
uitsluitend
kleine groepen,
max. 4
leerlingen of 1op-1-onderwijs,
naargelang de
kunstdiscipline
en oppervlakte
lokaal.
• Ouder dan 18
jaar: uitsluitend
kleine groepen,
max. 4
leerlingen of 1op-1 onderwijs,
naargelang de
kunstdiscipline
en oppervlakte
lokaal.
Leerlingen uit
risicogroep
enkel na
akkoord
behandelende
arts.
De rest van de
onderwijstijd.

