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Uitgangspunten
Voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) spiegelen we ons afhankelijk van de leeftijd van de lerende
aan de regels van het leerplicht, dan wel het volwassenenonderwijs. Als erkende vestigingsplaatsen van
het dko zich op de campus van een basis- of secundaire school bevinden, maakt de preventieadviseur
een risicoanalyse voor de organisatie van de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing,
hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beide onderwijsniveaus, naargelang de fase kunnen
plaatsvinden.

Aanbod dat on
site georganiseerd
wordt

100%

100%

- 12j. 100%
Specifiek voor koren
(m.i.v. zang tijdens MCV
en groepsmusiceren) en
orkesten met blazers:
richtlijnen naargelang
amateurkunstensector
12j.-18j. max. 14 leerlingen
+ begeleider
Specifiek voor koren
(m.i.v. zang tijdens MCV
en groepsmusiceren) en
orkesten met blazers:
richtlijnen naargelang
amateurkunstensector
+ 18j. max. 10 leerlingen +
begeleider
leerlingen uit risicogroep
enkel na akkoord behandelende arts

Afstandsonderwijs
als alternatief
voor
contactonderwijs
Verluchting en
ventilatie
Social distancing
en mondmaskers
(plexiglaswanden
als mondmaskers
de leeractiviteit
onmogelijk maken)

Specifiek voor koren
(m.i.v. zang tijdens MCV
en groepsmusiceren) en
orkesten met blazers:
richtlijnen naargelang
amateurkunstensector
Resterende onderwijstijd

- 12j. 100%
Specifiek voor koren
(m.i.v. zang tijdens MCV
en groepsmusiceren) en
orkesten met blazers:
richtlijnen naargelang
amateurkunstensector
12j.-18j. uitsluitend kleine
groepen max. 4 ll. OF
1-op-1 onderwijs, naargelang de kunstdiscipline,
oppervlakte lokaal

+ 18j. uitsluitend kleine
groepen max. 4 ll. OF
1-op-1 onderwijs, naargelang de kunstdiscipline,
oppervlakte lokaal
Leerlingen uit risicogroep
enkel na akkoord behandelende arts

0

0

Normale
werking
Normale
werking

Extra verluchten en Extra verluchten en
ventileren
ventileren
Er wordt bij alle
Er wordt bij alle
contacten een
contacten een
mondmasker gemondmasker gedragen
dragen vanaf de
vanaf de leeftijd van
leeftijd van 12 jaar.
12 jaar. Personeel en
Personeel en
leerlingen vanaf 12 jaar
leerlingen vanaf 12
houden zoveel mogelijk
jaar houden zoveel
mogelijk afstand van afstand van elkaar.

Extra verluchten en
ventileren
Er wordt bij alle
contacten een
mondmasker gedragen
vanaf de leeftijd van
12 jaar. . Personeel en
leerlingen vanaf 12 jaar
houden zoveel mogelijk
afstand van elkaar.

elkaar. Personeel en
leerlingen vanaf 12
jaar kunnen het
mondmasker tijdelijk
niet dragen op
grond van
bijvoorbeeld
medische aandoeningen of tijdens
pauzemomenten in
openlucht.

Personeel en leerlingen
vanaf 12 jaar kunnen
het mondmasker
tijdelijk niet dragen op
grond van bijvoorbeeld
medische aandoeningen
of tijdens
pauzemomenten in
openlucht.
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Personeel en leerlingen
vanaf 12 jaar kunnen
het mondmasker
tijdelijk niet dragen op
grond van bijvoorbeeld
medische aandoeningen
of tijdens
pauzemomenten in
openlucht.

Resterende onderwijstijd

1
2

Examens

Normale
werking

Normale werking

Extramurosactiviteiten
(eendaagse
uitstappen,
meerdaagse
uitstappen,…)

Normale
werking

Leerlingen jonger

Alternatieve
leercontext (ALC)

Normale
werking

dan 12 jaar: extramurosactiviteiten
kunnen doorgaan.
Volwassenen passen
de veiligheidsmaatregelen toe,
volgens de regels van
de bredere
samenleving.
Leerlingen vanaf 12
jaar: extramurosactiviteiten
worden opgeschort.

Waar mogelijk digitaal.
Alles kan doorgaan,
inclusief noodzakelijke aanwezigheid van
derden, mits de nodige
veiligheidsmaatregelen
in acht genomen kunnen
worden.
Extra-murosactiviteiten
worden opgeschort.

Maximaal digitaal, voor
af te bakenen doelgroep
1-op-1 examens mogelijk

Extra-murosactiviteiten
worden opgeschort.

Normale werking

Volgens de richtlijnen van Volgens de richtlijnen van
de amateurkunstensector de amateurkunstensector

Groepsactiviteiten OK
in de academie
(vergaderingen,
proclamaties,
vieringen, …)

OK volgens
de regels die
in de bredere
samenleving gelden

Inschrijvingen

Digitaal of op
afspraak

Activiteiten voor
volwassenen worden
maximaal contactloos
(digitaal) georganiseerd.
Enkel bijeenkomsten2
die essentieel zijn
voor het onderwijs
kunnen met de nodige
veiligheidsmaatregelen
doorgaan.
Digitaal of op afspraak

Normale
werking

Essentiële derden zijn in de draaiboeken verder gespecifieerd.
Essentiële bijeenkomsten zijn in de draaiboeken verder gespecifieerd.
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Activiteiten voor
volwassenen worden
maximaal contactloos
(digitaal) georganiseerd.
Enkel bijeenkomsten2
die essentieel zijn
voor het onderwijs
kunnen met de nodige
veiligheidsmaatregelen
doorgaan.
Enkel digitaal

