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update coronamaatregelen in Muzarto

Geachte ouders
Beste leerling
We zitten nu in week 8 van de Coronalockdown. Hier en daar worden de maatregelen wat versoepeld.
Helaas is er nog geen woord gezegd over het al dan niet terug opstarten van het Deeltijds
Kunstonderwijs, waartoe Muzarto behoort.
Onze leerkrachten hebben zich zo goed als mogelijk aangepast aan deze situatie en naar manieren
gezocht om via digitale media contact te blijven houden met jou. Filmpjes doorsturen via whatsapp,
online lessen, audio-opnames, … zijn deze weken welkome hulpmiddelen. Uiteraard weegt dit niet op
tegen een gewone les, maar het helpt je wel verder. Maak hier gebruik van.

1. Evaluaties
Eerder meldden wij jou dat alle evaluatiemomenten geschrapt zijn. We kiezen in deze periode voor
een permanentie evaluatie voor alle vakken van alle domeinen. Dit betekent dat de ontwikkelingen
en resultaten vanaf half januari tot juni geëvalueerd worden. Het is daarom aangewezen om te
reageren op de oproep van je leerkracht(en) om iets van je te laten horen.
We verspreiden de evaluatiefiches deze keer digitaal. Je krijgt ze uiterlijk op 30 juni in je mailbox.
Ontvang je niets? Kijk even in je ongewenste mail of contacteer het secretariaat.

2. Inschrijvingen
Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 2 juni. Je ontvangt binnenkort per post hiervoor de
nodige instructies. Je kan op 3 manieren inschrijven:
1. online: deze optie draagt veruit de voorkeur!
2. het papieren inschrijvingsformulier ingevuld én ondertekend in de brievenbus steken
3. voor wie de eerste 2 opties niet mogelijk zijn: maak een telefonische afspraak om langs te
komen op het secretariaat. Zo vermijden we veel volk tegelijkertijd in de academie en kunnen
de secretariaatsmedewerkers ook op een veilige manier hun job doen.

3. Bevraging
Eerder deze week kreeg je via mail een bevraging toegestuurd waarin we polsen naar jouw Muzartoervaringen in deze periode en naar tips over hoe we ons kunnen verbeteren.
Bedankt aan iedereen die deze al heeft teruggezonden. Voor wie het nog niet deed: als je even tijd
hebt, vul ze toch nog in. Het helpt ons om onszelf bij te sturen in dit nieuwe leerproces.
Ik wens jullie allemaal nog heel veel moed en doorzettingsvermogen om deze bizarre tijden door te
komen en hopelijk kunnen we jullie snel weer verwelkomen in de school zelf.
Vriendelijke groeten,

Sabine Vermeersch
directeur
Muzarto,
academie voor podiumkunsten
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