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Aan alle ouders
en leerlingen van Muzarto

onderwerp

afspraken voor het verdere verloop van het schooljaar

Geachte ouders
Beste leerling
Om in deze onzekere en onwerkelijke tijden de rust een beetje te laten terugkeren, althans wat
Muzarto betreft, werden na overleg met verschillende partijen volgende zaken beslist:
1. Alle evaluatiemomenten tot en met 30 juni worden afgelast. Dit betekent dat we dit schooljaar
enkel nog permanent evalueren. Dit is een afspraak die geldt voor alle academies in de
provincie Antwerpen. Wij vinden het belangrijker om onze leerlingen zo goed mogelijk verder
te helpen gedurende de laatste weken van dit schooljaar en ons niet te focussen op
evaluaties en repetitiemomenten.
2. Leerlingen 4.3 en specialisatie die dit willen kunnen eind juni in de vorm van een
toonmoment nog een stuk spelen (tenzij uiteraard de lockdown verder duurt). Dit telt niet mee
als evaluatie. Meer informatie hierover volgt later via de leerkracht.
3. Na de paasvakantie en bij het niet terug opengaan van de school blijven we onze leerlingen
zo goed mogelijk van op afstand volgen (via telefoon, mail, filmpjes, geluidsopnames, online
lesgeven, …).
4. Alle evenementen tot en met 30 juni worden geannuleerd. Deelname aan bepaalde projecten,
die je reeds had afgesproken met je leerkracht, vervalt.
5. Alle geplande extra-murosactiviteiten tot en met 30 juni worden afgelast voor alle vakken.
6. Inschrijvingen voor volgend schooljaar: hierover volgt later meer informatie.
7. Permanentie op het secretariaat: vanaf 14 april 2020 is het secretariaat telefonisch
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 14u tot 17u in Essen; dinsdag en donderdag van 14u
tot 17u in Kalmthout.

Hou jullie allemaal goed en gezond! En ik wens jullie een fijne paasvakantie!
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