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         11/03/2021 

Dienstnota nr:DIR 1920/36 

 

Belanghebbenden:  Alle personeelsleden 

 

Betreft:  Draaiboeken heropening van de scholen 

              

Beste Collega’s 

 

In vorige dienstnota gaf ik u al een bondig overzicht van hoe het einde van het schooljaar er uit zal 

zien. In deze moeilijke tijden hebben wij nood aan een planning die uitgaat van de 

veiligheidsprincipes maar die ook rekening houdt met het welbevinden van alle betrokkenen. 

Daarnaast moet alles wat wij doen zo efficiënt mogelijk zijn en gericht op maximale leerwinst. Om al 

die doelen te behalen is een strakke organisatie noodzakelijk. Op basis van de risicoanalyse en het 

model van draaiboek aangereikt door het departement onderwijs hebben wij in de voorbije week 

een risicoanalyse uitgevoerd op alle campussen en op basis daarvan een draaiboek opgesteld voor de 

komende 8 weken. De risiscoanalyse en het draaiboek wordt volgende week maandag nog 

voorgelegd aan de preventieadviseur van de scholengroep en besproken op het basiscomité. Het 

document dat u nu krijgt is onder voorbehoud van die besprekingen. Ik hield er toch aan het nu al 

naar u te communiceren omdat ik weet dat transparante en volledige informatie in deze onzekere 

tijden bedraagt aan de rust en de houvast die wij nu allemaal zoeken. 

In bijlage vindt u de draaiboeken voor campus harmonie en campus ieperman. U vindt hierin meer 

details over alle onderwerpen van vorige dienstnota. De roosters van de contactmomenten zijn nog 

niet toegevoegd maar die krijgt u begin volgende week. Dan volgen ook nog de toezichtroosters. 

De draaiboeken hebben het statuut van een dienstnota en het behoort tot uw plichten hiervan 

volledig kennis te nemen en de richtlijnen uit te voeren. Richtlijnen kunnen maar kracht krijgen als ze 

door iedereen naar de geest en de letter worden uitgevoerd. Ik weet dat ik daarvoor op u allen kan 

rekenen.  

In bijlage vindt u ook de plannen van de gebouwen op campus Harmonie ingekleurd met de 

circulatietrajecten.  

 

 Met vriendelijke groeten 

 

http://www.kunsthumaniora.be/
mailto:info@kunsthumaniora.be


 
 

Campus Harmonie, Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen                                     03/216 02 36  
Campus Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk 03/827 11 18 
www.kunsthumaniora.be    info@kunsthumaniora.be  

Luc Van Praet   Tineke Toussaint   Igor Duronjic 
directeur   adjunct-directeur   adjunct-directeur 

http://www.kunsthumaniora.be/
mailto:info@kunsthumaniora.be

