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ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 

Aanbod ter plaatse 

Op 1 september start het lesaanbod van Conservatorium Kortrijk 100% ter plaatse op (code geel). Afstandsonderwijs is niet 
langer de norm. 

 

Risicogroepen 

• Leerlingen die tot een risicogroep behoren kunnen op aanbeveling van hun arts een aangepast traject krijgen: 1-op-1 
onderwijs of afstandsonderwijs 

• Personeelsleden die tot de risicogroep behoren kunnen mits een attest van hun arts: 
o Van thuis uit werken als de opdracht dit toelaat 
o Beroep doen op heirkracht (D064) en vervangen worden 

Een personeelslid dat tot de risicogroep behoort kan uiteraard ook zelf beslissen om te komen werken. De GEES geeft aan dat 
het samenleven met personen die tot een risicogroep behoren geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. 

 

Social distancing, mondmaskers en fysiek contact 

Het dragen van mondmaskers voor leerlingen van 12 jaar en jonger is niet verplicht. 

Voor personeel en leerlingen vanaf 13 jaar geldt: 

• Maximale social distancing bij alle contacten 
• Het dragen van mondmaskers is verplicht. Leerlingen/personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond 

van medische aandoeningen of tijdens pauzemomenten in open lucht. 

De richtlijn van 4m² ruimte per leerling (draaiboek juni 2020) vervalt. Dit is dus niet langer een vereiste, voor geen enkele 
leeftijdsgroep. Er is wel een maximumcapaciteit voor lokalen vastgelegd, zodat de elementaire regels van social distancing 
zoveel mogelijk gerespecteerd kunnen worden. 

Voor bepaalde lessen/lessituaties zijn er uitzonderingen op het dragen van mondmaskers: 

• Blazers 
• Zangers 
• Bij MCV-lessen met leerlingen ouder dan 12 jaar: enkel tijdens het zingen 
• Woord 
• Dans 

In deze gevallen wordt het niet dragen van een mondmasker steeds gecompenseerd door voldoende afstand, ventilatie of door 
het plaatsen van een plexiglas scherm tussen leerkracht en leerlingen en/of plexiglas gezichtsbescherming voor de leerkracht. 

In de bureauruimtes kan het mondmasker niet gedragen worden op de momenten waarop het personeelslid zich aan zijn/haar 
bureau bevindt en de afstand gegarandeerd is (richtlijn stad Kortrijk). 

Fysiek contact wordt zoveel mogelijk beperkt. 

 

Handhygiëne 

Voor aanvang van de lessen moeten zowel de leerkracht als de leerling de handen wassen. Ook bij het binnenkomen en bij het 
verlaten van het gebouw is het verplicht de handen te wassen. Bij leerlingen ouder dan 12 jaar wordt zo weinig mogelijk met 
gemeenschappelijk materiaal gewerkt. Voor gedetailleerde richtlijnen per lessituatie: zie verder. 

Op diverse plaatsen in het gebouw en in elk lokaal is een ontsmettende handgel voorzien. 



 

 
 

Ziekte 

Personeelsleden of leerlingen die zich ziek voelen blijven thuis. 

Bij een mogelijke besmetting: 

• Van leerlingen die ziek worden in de klas wordt meteen de naaste familie gecontacteerd om hen te komen afhalen 
• Leerlingen die ziek worden moeten in een apart lokaal geplaatst worden in quarantaine 
• Het materiaal waarmee de leerling in contact kwam moet meteen ontsmet worden 
• Volwassen leerlingen & personeelsleden die ziek worden gaan onmiddellijk naar huis. 

 

Derden in de gebouwen 

De aanwezigheid van derden in de gebouwen (ouders, begeleiders) is niet toegestaan. Ouders moeten hun kinderen afzetten 
aan de ingang. Voor de jongsten kan er indien nodig begeleiding voorzien worden tot aan de klas. 

Tijdens de maand september zijn er uitzonderingen in het kader van de inschrijvingen (zie per vestigingsplaats). 

 

Aangepaste duur van (groeps)lessen 

Voor alle groepslessen met meer dan 5 personen wordt de lestijd met 5-10 min. ingekort als er meerdere lessen na elkaar 
volgen. Dit om een ordentelijke wissel van de groepen en het ventileren van het lokaal mogelijk te maken. In het hoofdgebouw 
zijn er specifieke aanwijzingen voor de wissel van leerlingen onder 12 jaar (zie verder). 

Voor individuele lessen of lessen met kleine groepen die doorgaan in een lokaal zonder ramen wordt de lestijd eveneens met 5-
10 min. ingekort om ventilatie mogelijk te maken. De deur blijft gedurende die tijd openstaan. 

 

Indeling en organisatie van de leslocaties 

We delen al onze leslocaties op in enkele categorieën, naargelang de inhoud van de lessen die er plaatsvinden. Voor elke 
categorie worden een aantal bepalingen opgesteld waaraan de locatie moet voldoen. Aan elk van de gebruikte leslokalen komt 
een gebruikersreglement dat de regelgeving voor het betreffende lokaal opsomt. 

 

1. DANSZAAL 

Er zijn geen markeringen aangebracht op de vloer, maar de leerkracht houdt wel afstand van de leerlingen. 

Leerlingen zijn bij voorkeur reeds omgekleed als ze aankomen in de les. 

Voor leerlingen boven 12 jaar is fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. 

Het lokaal is voorzien van een reinigende handgel en ontsmettingsmiddel voor de barres. 

Het lokaal is voorzien van ramen. Na elke sessie moet het lokaal verlucht worden. Indien het lokaal geen ramen heeft, is 
het wenselijk om de lessen met 5-10 min. in te korten en gedurende die tijd de deur open te zetten. 

 

2. THEATERKLAS / WOORDLOKAAL 

Er zijn geen markeringen aangebracht op de vloer, maar de fysieke afstand tussen leerlingen en leerkracht moet wel 
zoveel mogelijk gerespecteerd worden. 

Voor leerlingen ouder dan 12 jaar wordt in de lessen zo weinig mogelijk met gemeenschappelijk materiaal gewerkt. De 
leerling/leerkracht kan wel persoonlijke attributen meebrengen. Indien er wel gemeenschappelijk materiaal gebruikt 
wordt, moet dit ontsmet worden na ieder gebruik. 

Voor leerlingen ouder dan 12 jaar is fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. 

Het lokaal is voorzien van een reinigende handgel. 



 

 
 

Als het lokaal voorzien is van ramen worden die tussen de lessen door zoveel mogelijk opengezet om ventilatie toe te 
laten. Indien het lokaal geen ramen heeft, is het wenselijk om de lessen met 5-10 min. in te korten en gedurende die 
tijd de deur open te zetten. 

 

3. LOKAAL VOOR LES INSTRUMENT/ZANG (met enkele uitzonderingen zie verder) & GROEPSMUSICEREN (kleine 
groepen) 

In de meeste lokalen zijn markeringen aanwezig op de vloer die een zone voor de leerkracht en een zone voor de 
leerlingen afbakenen. Tussen deze twee zones is een neutrale zone waar tijdens de les niemand komt. 

Indien er geen markeringen op de vloer aangebracht zijn (bv. bij gedeeld gebruik), dan moeten leerkracht en leerlingen 
zoveel mogelijk afstand houden. 

Elk lokaal is voorzien van een reinigende handgel. 

Als het lokaal voorzien is van ramen worden die tussen de lessen door zoveel mogelijk opengezet om ventilatie toe te 
laten. Indien het lokaal geen ramen heeft, is het wenselijk om de lessen met 5-10 min. in te korten en gedurende die 
tijd de deur open te zetten. 

In deze lokalen is gebruik van gemeenschappelijke materialen niet toegestaan. 

 

3A. PIANO/BEGELEIDING 

In het lokaal zijn markeringen aanwezig op de vloer die een zone voor de leerkracht en een zone voor de leerlingen 
afbakenen. Tussen deze twee zones is een neutrale zone waar tijdens de les niemand komt. 

De lokalen voor pianoles zijn zoveel mogelijk uitgerust met twee piano’s. De piano in de zone van de leerkracht wordt 
enkel door de leerkracht bespeeld. De piano van de leerlingen wordt na iedere sessie ontsmet. Na afloop van een 
volledig tijdslot worden beide piano’s ontsmet. We gebruiken hiervoor de aanwijzingen van Piano’s Maene 
(https://youtu.be/2KLxMrxqby4) 

Het lokaal is voorzien van een reinigende handgel. 

Als het lokaal voorzien is van ramen worden die tussen de lessen door zoveel mogelijk opengezet om ventilatie toe te 
laten. Indien het lokaal geen ramen heeft, is het wenselijk om de lessen met 5-10 min. in te korten en gedurende die 
tijd de deur open te zetten. 

Het lokaal kan op aanvraag ook gebruikt worden om repetities te organiseren met de pianobegeleidster. 

Indien er slechts één piano aanwezig is in het lokaal, is het aangewezen dat de leerkracht zoveel mogelijk afstand 
behoudt. Bij het voorspelen dient de piano ontsmet te worden. Goede handhygiëne is in dit geval van cruciaal belang. 

 

3B. CONTRABAS/HARP 

In het lokaal zijn markeringen aanwezig op de vloer die een zone voor de leerkracht en een zone voor de leerlingen 
afbakenen. Tussen deze twee zones is een neutrale zone waar tijdens de les niemand komt. 

Het lokaal is voorzien van een reinigende handgel. 

Het lokaal is voorzien van ramen. Na elke groep leerlingen is het aanbevolen om het lokaal goed te verluchten. 

Voor het gebruik van gemeenschappelijke contrabassen gelden specifieke regels:  

Instructiefilmpje: https://youtu.be/Qam4x1159n0 

De leerkracht, met mondmasker, wast de handen en ontsmet ze met alcoholgel, en maakt daarna de toets en de snaren 
schoon met ontsmettingsalcohol. De zijkanten van de bas (waar de linkerhand soms ligt) wordt schoongemaakt met 
een vochtig doek met 1 drupje afwasmiddel, afgeveegd met een vochtige doek en afgedroogd. 

De leerling draagt een mondmasker, om te voorkomen dat druppeltjes op het instrument komen. Hij /zij wast de 
handen voor het binnenkomen in de klas en ontsmet ze met alcoholgel voor hij/zij het instrument neemt.  



 

 
 

Na het spelen ontsmet de leerkracht de toets en de snaren opnieuw met ontsmettingsalcohol. 

Voor de lessen harp wordt vooral ingezet op handhygiëne (voor en na de les de handen goed reinigen). 

 

3C. ORGEL 

In de St. Maartenskerk is een mondmasker verplicht. 

Bij het orgel is een reinigende handgel voorzien en waterstofperoxyde om het instrument te ontsmetten. Na iedere 
leerling dient het orgel ontsmet te worden. 

Er zijn geen markering aanwezig, maar fysieke afstand tussen leerkracht en leerling sterk aanbevolen. 

 

3D. SLAGWERK 

In het lokaal zijn geen markeringen op de vloer aanwezig, maar het is wel noodzakelijk om gedurende de les fysieke 
afstand te bewaren tussen leerling en leerkracht. 

De leerlingen brengen zoveel mogelijk hun eigen stokken mee naar de les. 

Gebruik van gemeenschappelijke instrumenten is toegestaan. Een goede handhygiëne is dan ook zeer belangrijk 
(handen reinigen voor en na de les). Na iedere groep leerlingen worden de instrumenten ontsmet. De instrumenten 
worden zo opgesteld dat er voldoende ruimte is tussen de leerlingen. De leerkracht behoudt ook (indien mogelijk) 
enkele instrumenten exclusief voor zichzelf. 

Het lokaal is voorzien van een reinigende handgel. 

Het lokaal is voorzien van ramen. Na elke groep leerlingen is het aanbevolen om het lokaal goed te verluchten. Indien 
het lokaal geen ramen heeft, is het wenselijk om de lessen met 5-10 min. in te korten en gedurende die tijd de deur 
open te zetten. 

 

4. GROEPSMUSICEREN (grote groepen) 

Voor de grote groepen groepsmusiceren (orkesten) voorzien we de ruimste lokalen. We baseren ons voor de inrichting 
en werking tijdens de lessen op de draaiboeken van VLAMO. 

Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens de les, behalve voor blazers en zangers. Bij verplaatsingen (naar 
het toilet gaan, de ruimte betreden etc.) is een mondmasker voor iedereen verplicht. 

Er dient voldoende afstand te zijn tussen de leerlingen en de leerkracht. De leerkracht kan gebruik maken van een 
plexiglas scherm om het gezicht te beschermen (beschikbaar op het secretariaat van de hoofdschool). 

 

5. COMBOLOKAAL & JPR 

Er zijn geen markeringen op de vloer, maar er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden. Zeker tussen leerlingen 
personen ouder dan 12 jaar. 

Leerlingen brengen zoveel mogelijk eigen materiaal mee (bv. instrument, kabels). 

Het gebruik van gemeenschappelijk materiaal is toegestaan. Na ieder gedeeld gebruik moet het materiaal ontsmet 
worden. Er zijn daarvoor waterstofperoxide + doekjes aanwezig in de lokalen. 

Een goede handhygiëne kan ook besmettingen door gebruik van gemeenschappelijk materiaal voorkomen. Reinig daar 
voor en na de les grondig je handen. In ieder lokaal zal een ontsmettende handgel aanwezig zijn. 

Het lokaal is voorzien van ramen. Na elke groep leerlingen is het aanbevolen om het lokaal goed te verluchten. 

 

 



 

 
 

6. THEORETISCHE GROEPSLESSEN (MCV 2&3, MG/MC, Muziektheorie) 

In elk lokaal voor theoretische groepslessen (waarbij leerlingen in groep zittend les volgen) staat een plexiglasscherm op 
de plaats waar de leerkracht doceert. 

Alle lokalen voor theoretische groepslessen hebben ramen. 

Aangezien het geen vereiste is om een minimale afstand tussen de leerlingen te behouden wordt de capaciteit van de 
lokalen berekend op het aantal aanwezige stoelen en tafels in combinatie met de totale oppervlakte. Bij de schikking 
van stoelen en tafels is het wenselijk om – indien mogelijk – ruimte te laten tussen de verschillende zitplaatsen, zodat 
leerlingen niet vlak naast elkaar zitten. 

Mondmaskers: 

• Voor leerlingen van 12j en jonger zijn mondmaskers niet verplicht 
• Voor leerlingen ouder dan 12 jaar is een mondmasker verplicht, tenzij de lessituatie dit onmogelijk maakt, bv. 

bij zingen. De onmogelijkheid van het dragen van een mondmasker wordt in dat geval gecompenseerd door 
het plexiglasscherm tussen leerkracht en leerlingen + de mogelijkheid om de ruimte te ventileren tussen de 
lessen. 

•  

7. OPMAATJES 

Afstand houden is niet verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Indien er markeringen op de vloer zijn aangebracht 
hoeft daar geen rekening mee worden gehouden.  

De leerkracht draagt tijdens de les wel een mondmasker. De leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen tijdens de 
les. 

Gebruik van gemeenschappelijk materiaal is toegestaan en dient niet ontsmet te worden bij leerlingen jonger dan 12 
jaar. 

Het lokaal is voorzien van een reinigende handgel. 

Als het lokaal voorzien is van ramen worden die tussen de lessen door zoveel mogelijk opengezet om ventilatie toe te 
laten. Indien het lokaal geen ramen heeft, worden de lessen met 5-10 min. ingekort en gedurende die tijd de deur 
opengezet. 

 

8. MULTIMEDIALAB 

Voor het gemeenschappelijk gebruik van computers zetten we in eerste instantie in op een goede handhygiëne (voor 
en na de les). Op het einde van een lesdag worden de toetsenborden kort ontsmet. 

 

9. RADIOSTUDIO 

In de radiostudio zijn maximaal 2 personen tegelijk toegelaten. In de studio is het dragen van een mondmasker niet 
verplicht. Na iedere gebruik dient de studio ontsmet te worden, het materiaal daarvoor is aanwezig via radio Quindo. 

In de redactieruimte zijn maximaal 5 personen tegelijk toegelaten. In deze ruimte is het wel verplicht een mondmasker 
te dragen. 

Er is een reinigende handgel aanwezig. 

Na ieder gebruik van de studio is het aan te raden om de deur 5-10 min. open te laten om de ruimte te ventileren. 

 

10. LOCATIE VOOR VOORSTELLINGEN MET PUBLIEK 

Voorstellingen met publiek kunnen doorgaan. We richten onze ruimtes in naargelang de geldende maatregelen voor de 
cultuursector in de brede maatschappij. 

Het publiek zal altijd moeten reserveren om een voorstelling bij te wonen. 



 

 
 

Zes basisregels 

Gebruik in deze tijden vooral je gezond verstand en respecteer steeds de zes basisregels om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan: 

1. Was vaak je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog. 

2. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus: 

• mensen ouder dan 65 jaar 
• mensen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren 
• mensen die gevoelig zijn voor infecties 

3. Hou 1,5 meter afstand. 

4. Heb altijd een mondmasker bij de hand en draag het op de plaatsen waar het verplicht is en op plaatsen waar veel mensen 
samen zijn. 

5. Beperk je sociale contacten. 

6. Spreek buiten af. Kan dit niet? Verlucht de ruimte dan goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SPECIFIEKE BEPALINGEN PER VESTIGINGSPLAATS 

 

HOOFDGEBOUW – MUZIEKCENTRUM 
 

Onderhoudsteam 

Het gebouw wordt dagelijks gepoetst door twee poetsdames. De toiletten die gebruikt worden, worden tweemaal daags 
gepoetst. De klinken van gebruikte lokalen en gemeenschappelijke ruimtes worden tweemaal per dag ontsmet. Er is extra focus 
op de bureauruimtes en toestellen. Ook de sleutelkluis & sleutels worden iedere dag gereinigd. 

 

Gedeelde leslokalen 

De meeste lokalen worden enkel door het Conservatorium gebruikt, met enkele uitzonderingen (gedeeld met HoWest en 
Athena). 

 

Toiletten 

Er zal bij elk toilet een maximaal aantal gebruikers aangegeven zijn bij de ingang. 

 

Administratief team 

In het hoofdgebouw zijn er twee locaties voorzien voor contact met het administratief team: centraal aan de ingang en in het 
onthaal van het muziekcentrum. Dit is in alle situaties het eerste contactpunt voor leerlingen, ouders én leerkrachten. 

Het bureau op de eerste verdieping is niet standaard toegankelijk voor derden. Heb je een vraag of afspraak met iemand op het 
bureau, meldt dit dan eerst aan één van de twee contactpunten. Daarna word je doorverwezen. 

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang voor het Conservatorium (centrale ingang). Er wordt een looplijn ‘in’ en een looplijn ‘uit’ gecreëerd in de 
brede gang. De enige toegang tot PandA is via het terras. 

Er komen twee onthaalpunten voor het Conservatorium: (1) centraal aan de ingang en (2) aan de onthaalbalie aan de linkerkant, 
beiden afgeschermd met plexiglas. Daar wordt gecontroleerd welke mensen van het Conservatorium het gebouw binnen en 
buiten gaan. Er is op de eerste locatie visuele controle over de passage aan de ingang van het gebouw.  

De ingang zal standaard gesloten zijn, behalve op piekmomenten zal de deur openstaan. Er wordt wel steeds gecontroleerd wie 
er binnenkomt. 

 

Aanwezigheid van derden in het gebouw 

Enkel personeelsleden van de huisgenoten, concertbezoekers en leerlingen zijn toegelaten in het gebouw. Ouders en 
begeleiders zijn niet toegelaten. 

Voor leerlingen onder 12 jaar wordt een begeleidingssysteem naar de klassen voorzien: Er wordt in de foyer een verzamelzone 
gecreëerd waar leerlingen per klas verzamelen. De leerlingen worden door de leerkracht beneden opgehaald en na de les 
teruggebracht. Dit gebeurt in de 5-10 minuten tijdens dewelke de klas verlucht wordt. 

 



 

 
 

Looplijnen in het gebouw 

Verder worden in heel het gebouw looplijnen aangebracht op de vloer, waarbij de afstandsregels zoals vastgelegd in het 
reglement van stad Kortrijk worden opgevolgd. Er zijn speciale markeringen aanwezig die aangeven waar leerlingen dienen te 
wachten voor de lessen. 

Voor de smalle trappen in het C-blok worden affiches gemaakt met duidelijke instructies: het zal niet toegestaan zijn dat mensen 
elkaar kruisen op de trappen. 

Op de overlopen staan een beperkt aantal tafels en stoelen waar leerlingen kunnen wachten tussen de lessen. 

Het zal niet toegestaan zijn om van het A-blok naar het C-blok te gaan via de gangen rond de Concertstudio. Alle dubbele deuren 
in de gangen zullen openstaan om maximale doorgang te voorzien. 

Er zullen duidelijke instructies geafficheerd worden met looplijnen voor de sanitaire voorzieningen. 

 

Sleutels 

De sleutelkluis wordt gebruikt. Vooraleer je sleutel te nemen ontsmet je je handen met de flesjes aan de ingang.  

 

Liften 

De liften zijn maximaal met één persoon tegelijk toegankelijk. 

 

AFDELING AVELGEM 
 

Onderhoudsteam 

De lokalen, deurklinken en sanitair worden dagelijks gepoetst en ontsmet van maandag tot vrijdag.  

 

Toiletten 

Leerlingen kunnen gebruik maken van het toilet aan de ingang tijdens hun aanwezigheid in het gebouw. Het toilet op de eerste 
verdieping wordt niet gebruikt. 

 

Gebouw enkel gebruikt voor werking Conservatorium 

De lokalen worden uitsluitend gebruikt voor de werking van het Conservatorium, uitgezonderd de Ridderzaal op dinsdagavond 
(koorrepetitie). 

 

Toegang tot het gebouw 

De leerlingen maken gebruik van de centrale in- en uitgang van het gebouw. Van daaruit worden twee looplijnen gecreëerd, één 
naar de Kodaly-klas (rechts) en één naar de andere klassen (de trap op). De leerkrachten komen binnen langs de andere ingang 
en openen de ingang van de leerlingen bij de start van de lessen indien de toezichter niet aanwezig is. Bij het vertrekken sluiten 
de leerkrachten beide deuren. 

 

Derden in het gebouw 

Derden (ouders, begeleiders) worden niet toegelaten in het gebouw.  

In september is er een uitzondering tussen bepaalde tijdstippen voor de inschrijvingen. Deze vinden plaats in de ruimtes van 
Kind en Gezin. Er wordt daar ook een wachtruimte voor inschrijvingen gecreëerd. 



 

 
 

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. Op de eerste verdieping is er een voorrangsregeling op 
de gang. 

 

AFDELING AALBEKE: Oud Gemeentehuis 
 

Onderhoudsteam 

De lokalen, deurklinken en sanitair worden dagelijks gepoetst en ontsmet van maandag tot vrijdag.  

 

Toiletten 

Alle toiletten in het gebouw kunnen gebruikt worden, er is aangegeven hoeveel personen tegelijk in de sanitaire ruimte mogen 
zijn. 

 

Gedeeld gebruik 

Het Conservatorium gebruikt vier lokalen, waarvan 1 in gedeeld gebruik (koorrepetitie in lokaal 5 op maandag). 

De bibliotheek is open op maandagavond, woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag. De leerkrachten van het Conservatorium 
hebben toegang tot het gebouw/lokaal met een eigen sleutel.  

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang. Er wordt een looplijn ‘in’ en een looplijn ‘uit’ gecreëerd in de brede gang. Er komt een afzonderlijke 
looplijn voor de ingang van de bibliotheek.  

Voor de smalle trap geldt een voorrangsregeling voor mensen die naar beneden komen. Het is niet toegestaan om elkaar te 
kruisen op de trap. 

 

Derden in het gebouw 

Derden (ouders, begeleiders) worden niet toegelaten in het gebouw.  

In september is er een uitzondering tussen bepaalde tijdstippen voor de inschrijvingen ter plaatse. Hiervoor kan een tijdslot 
gereserveerd worden bij Griet op 056 27 79 26. 
 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 

AFDELING AALBEKE: OC 
 

Onderhoudsteam 

Het gebouw wordt dagelijks gepoetst, met speciale aandacht voor klinken, toetsenborden ed. 

 



 

 
 

Toiletten 

De toiletten kunnen gebruikt worden, er is slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. 

Gedeeld gebruik 

De lokalen die het Conservatorium gebruikt zijn gedeeld met andere partners.  In het lokaal op de bovenverdieping is een 
plexiglasscherm aanwezig voor de lessen MCV, dat enkel door het Conservatorium gebruikt wordt. 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang.  Er is een looplijn ‘in’ en een looplijn ‘uit’ gecreëerd en aan de ingang is handgel voorzien. 

Voor de smalle trap geldt een voorrangsregeling voor mensen die naar beneden komen.  Het is niet toegestaan om elkaar te 
kruisen op de trap. 

Derden in het gebouw 

Derden in het gebouw zijn toegelaten. 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 

AFDELING AALBEKE: Basisschool ‘t Biekorfje 
 

Geen gedeelde lokalen 

De lessen van het Conservatorium gaan door in twee lokalen die niet gedeeld zijn in gebruik. 

Toegang tot het gebouw 

De leerlingen die reeds in de school zijn blijven op de speelplaats tot de les begint.  De leerkracht en leerlingen die van een 
andere school komen gebruiken een aparte ingang achteraan. 

Derden in het gebouw 

Ouders zijn niet toegelaten in het gebouw. 

 

AFDELING GULLEGEM 
 

Onderhoudsteam 

De lokalen, deurklinken en sanitair worden dagelijks gepoetst en ontsmet van maandag tot vrijdag. 

 

Toiletten 

Alle toiletten in het gebouw kunnen gebruikt worden, er is aangegeven hoeveel personen tegelijk in de sanitaire ruimte mogen 
zijn. 

 

Gedeeld gebruik van lokalen 

De meeste lokalen zijn gedeeld met de basisschool. Lokalen A 0.8 en A 1.7 worden quasi uitsluitend gebruikt voor de werking 
van het Conservatorium. 

 

 



 

 
 

Toegang tot het gebouw 

Er is één ingang (grote poort vooraan) en één uitgang van het gebouw (grote poort achteraan). 

 

Derden in het gebouw 

Derden (ouders, begeleiders) worden niet toegelaten in het gebouw. 

In september is er een uitzondering tussen bepaalde tijdstippen voor de inschrijvingen ter plaatse. Hiervoor kan een tijdslot 
gereserveerd worden bij Danny (via GSM nummer: 0494 31 75 45). 

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 

AFDELING HEULE 
 

Onderhoudsteam 

De lokalen, deurklinken en sanitair worden dagelijks gepoetst en ontsmet van maandag tot vrijdag. 

 

Toiletten 

Alle toiletten op de speelplaats kunnen gebruikt worden. Er is slechts een beperkt aantal personen toegelaten. 

 

Gedeeld gebruik van lokalen 

De meeste lokalen zijn gedeeld met de basisschool. Het MCV lokaal wordt door de basisschool enkel gebruikt voor de lessen 
muzische vorming van de basisschool. 

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang (grote poort vooraan). 

 

Derden in het gebouw 

Derden (ouders, begeleiders) worden niet toegelaten in het gebouw.  

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 

 

 

 

 



 

 
 

AFDELING MARKE: OC 
 

Onderhoudsteam 

Het gebouw wordt dagelijks gepoetst, met speciale aandacht voor klinken, toetsenborden ed. 

 

Toiletten 

De toiletten kunnen gebruikt worden, er is slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. 

 

Gedeeld gebruik 

De lokalen die het Conservatorium gebruikt zijn gedeeld met andere partners.  In het lokaal waar de lessen MCV doorgaan, is 
een plexiglasscherm aanwezig voor de leerkracht. 

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang.  Er is een looplijn ‘in’ en een looplijn ‘uit’ gecreëerd en aan de ingang is handgel voorzien. 

De lessen van het Conservatorium gaan niet door in het hoofdgebouw, maar in een kleiner bijgebouw waar ook de bibliotheek 
gevestigd is. 

 

Derden in het gebouw 

Derden in het gebouw zijn toegelaten. 

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 

AFDELING MARKE: Vrije Centrumschool 
 

Gedeeld gebruik van lokalen 

De gebruikte lokalen zijn gedeeld met de basisschool, maar worden niet permanent door de school gebruikt. 

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang (vooraan), met markeringen op de vloer. 

 

Derden in het gebouw 

Derden (ouders, begeleiders) worden niet toegelaten in het gebouw.  Alle leerlingen volgen eveneens les in de basisschool zelf, 
dus er is geen wissel met leerlingen uit andere scholen. 

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 



 

 
 

AFDELING BELLEGEM: OC 
 

Onderhoudsteam 

Het gebouw wordt dagelijks gepoetst, met speciale aandacht voor klinken, toetsenborden ed. 

 

Toiletten 

De toiletten kunnen gebruikt worden, er is slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. 

 

Gedeeld gebruik 

De lokalen die het Conservatorium gebruikt zijn gedeeld met andere partners.  Er is een plexiglasscherm geplaatst voor de lessen 
MCV. 

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang.  Er is een looplijn ‘in’ en een looplijn ‘uit’ gecreëerd en aan de ingang is handgel voorzien. 

Voor de smalle trap geldt een voorrangsregeling voor mensen die naar beneden komen.  Het is niet toegestaan om elkaar te 
kruisen op de trap. 

 

Derden in het gebouw 

Derden in het gebouw zijn toegelaten. 

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 

AFDELING BELLEGEM: VBS Bellegem 
 

Gedeeld gebruik van lokalen 

Het gebruikte lokaal is gedeeld met de basisschool. 

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang voor de school. 

 

Derden in het gebouw 

Derden (ouders, begeleiders) worden niet toegelaten in het gebouw. 

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 



 

 
 

AFDELING BISSEGEM 
 

Gedeeld gebruik van lokalen 

De gebruikte lokalen zijn gedeeld met de basisschool.  In het lokaal waar de MCV les doorgaat, komt een plexiglasscherm voor 
de leerkracht. 

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang voor de school. 

 

Derden in het gebouw 

Derden (ouders, begeleiders) worden niet toegelaten in het gebouw. 

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 

AFDELING Basisschool O.L.V. van Vlaanderen 
 

Gedeeld gebruik van lokalen 

De gebruikte lokalen zijn gedeeld met de basisschool. 

 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang voor de school. 

 

Derden in het gebouw 

Derden (ouders, begeleiders) worden niet toegelaten in het gebouw.  Er is wel een plaats voorzien waar wachtende ouders 
kunnen verzamelen. 

 

Looplijnen in het gebouw 

Er zijn diverse looplijnen aangebracht in het gebouw en op de trappen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit plan werd op donderdag 27/8 doorgesproken en goedgekeurd door Paul Vanhauwermeiren (Groep Idewe). 


