
 
 
Beste leerlingen, 
Beste ouders, 
 
 
 
De Gemeentelijke Academie Grimbergen zal, conform enkele nieuwe maatregelen van de Vlaamse 
Overheid en in overleg met haar schoolbestuur, vanaf maandag 01/02/2021 de lessen nog steeds 
verder zetten in CODE (donker)ROOD, maar dit echter met nog strengere maatregelen. 
 
Onze Academie heeft de laatste maanden de nodige ervaring opgebouwd met afstandsonderwijs. In 
de huidige omstandigheden kunnen we hier dan ook goed gebruik van maken. 
Alle klassikale vakken (ook voor -12 jarigen) zullen online worden gegeven, maar de individuele 
vakken blijven gewoon doorlopen. 
 
De Academie biedt officieel onderwijs aan en betekent voor sommigen meer dan een hobby. Op deze 
manier moeten onze leerlingen niet kiezen tussen verschillende naschoolse activiteiten en blijft 
iedereen de kans hebben om verder van ons lesaanbod gebruik te maken. 
 

Leerlingen -12 jaar 
(lees: leerlingen 
basisonderwijs) 

• MuzeWoze (6-7 jarigen), Dansinitiatie: afstandsonderwijs 
• Muziekatelier, Woordatelier, Dansatelier: afstandsonderwijs 
• Premusical en Notenkrakertjes: afstandsonderwijs in de mate 

van het mogelijke  
• Individuele vakken:  

 1-op-1 onderwijs kan in overleg tussen leerkracht/ouders 
 Online lesgeven kan in overleg tussen leerkracht/ouders  

Leerlingen +12 jaar 
(lees: leerlingen vanaf 
het middelbaar 
onderwijs + 
volwassenen) 

• Klassikale (groeps) vakken worden enkel online gegeven 
• Groepsmusiceren wordt nog steeds opgeschort 
• Individuele vakken: 

 Online lesgeven is in principe de standaardformule 
 1-op-1 onderwijs kan in overleg tussen leerkracht / leerling 

en eventueel ouders 
• Mondmasker is ten allen tijde verplicht 

COMMUNICATIE • De leerkrachten staan paraat om al jullie vragen op te vangen en 
zullen dan ook aan jullie de nodige antwoorden geven. Zij doen 
de verdere communicatie. 

De dag van de 
Academie 06/02/2021 

De activiteit die gepland was aan het rusthuis Ter Biest en waar er voor 
de leerlingen van Muziekatelier 2.2 een verrassingsactiviteit werd 
voorzien, zal jammer genoeg door de nieuwe maatregelen niet meer 
kunnen doorgaan. Hopelijk kunnen we dit later in het schooljaar toch nog 
realiseren. 

 
 
Wij zijn er klaar voor!  
Wij gaan jullie verder meenemen op onze gemeenschappelijke weg van Muziek, Woord en Dans… 
 
Zorg goed voor jezelf en je medemens! 
Vriendelijke groeten, 
Bart Stevens 
Directeur Gemeentelijke Academie Grimbergen 

Heeft u specifieke vragen: bart.stevens@academiegrimbergen.be 
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