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Beste beeldleerlingen,
Hier zijn we weer, want doorheen alle virusellende blijven wij kunstig bezig. Kijk
onderaan eens naar de expo's die jij, je medeleerlingen en je docenten op ons

afvuren. Dat is meteen ook onze nieuwjaarswens. Blijf de knaldrang voeden, blijf:

boetseren, fotograferen, modelleren, contempleren, absorberen, discussiëren

(enkel over kunst), assembleren, excelleren, celebreren, fabriceren,

passioneren, accorderen (met elkaar) en adoreren (onze academie)!

Warme groet van Geert Hendrix, Liesbet Van Huysse 
en het voltallige Beeldacademie team

Expo Fotokunst, inkom Beeldacademie

Expo Schilderkunst (Ben Martens), gang Podiumacademie

Expo Projectatelier, Wezenkapel

Expo Jeugdateliers, gang C-blok

Expo Keramiek (Martine Van Geel), Vleeshuis 

Alle info op www.beeldacademielier.be
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Maatregelen (op dit moment)
Het is jullie al duidelijk; we moeten vaak schakelen. De maatregelen die we hier nu
communiceren, kunnen snel veranderen. We proberen steeds bij te benen, en
rekenen op begrip en souplesse van iedereen. 

Als je door Corona afwezig bent (ziek of in quarantaine), hoef je geen attest
in te leveren. Wel graag je leerkracht verwittigen. 
Academies in Vlaanderen en Brussel blijven 100% contactonderwijs aanbieden.
Wij hebben aandacht voor vaste plaatsen, afstand en genoeg ventilatie. CO2-
meters houden ons alert. 

 



Onderstaand artikel sturen we door. Het zijn de officiële maatregelen die gelden
binnen Departement Onderwijs. 

Gewijzigde test- en quarantainestrategie
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van
Onderwijs heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag
10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen.

Basisonderwijs

Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit
laat toe om klasgenoten van een besmet kind  te beschouwen
als laagrisicocontacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen:
hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net
zoals in alle andere klassen.
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas
besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.
Als een leerling een hoog risicocontact had  buiten de klas  en  daardoor in
quarantaine moet, mag het kind wel  uit quarantaine om naar school te
gaan. 

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs gelden de regels die ook van toepassing zijn in de brede
samenleving:

Leerlingen die hun basisvaccinatie gekregen hebben (de eerste 2 prikken),
moeten na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine en moeten ook
geen PCR-test afleggen.
Wie slechts 1 prik kreeg, moet 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan
de quarantaine verlaten worden na  dagelijkse negatieve zelftesten  en
een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.
Jongeren die niet gevaccineerd zijn, moeten 10 dagen in quarantaine gaan;
  vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden na  dagelijkse negatieve
zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.

Alle niveaus

De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle
ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en
te laten testen.
De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen
symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te
testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de
krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond
de scholen. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1
euro voor een sneltest bij de apotheek.

Eerder werden ook de quarantaineregels voor de brede samenleving versoepeld. De
aangepaste quarantaineregels voor het onderwijs moeten de situatie voor directies,
leraren en CLB-medewerkers beter werkbaar maken.  

De IMC Volksgezondheid en de ministers van Onderwijs benadrukken dat de
quarantaineregels hand in hand gaan met alle andere veiligheidsmaatregelen. Het is
cruciaal dat scholen volop blijven inzetten op mondmaskerplicht, CO2-meting en
volgehouden ventilatie en verluchting.
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Herinneringen
Kunstkampen 
De voorinschrijvingen voor het Kunstkamp in Lier (4-8 juli) zijn volzet. In Malle (22-26
juli) zijn nog enkele plaatsen. Haast je met inschrijven, want vanaf 15/1 vervalt de
voorrang voor leerlingen. Vanaf dan komen er in beide kampen nog plaatsen, die ook



voor niet-leerlingen toegankelijk zijn. Info via Sportit. 
Klik hier voor voorinschrijving Malle!

Salon De l’Avenir 
En graag herinneren we jullie ook aan de oproep van de Vrienden van de Academie
om deel te nemen aan hun expo van 11 maart tot 27 maart 2022. Wie met werk rond
het thema leegte wil deelnemen, kan kandideren via deze link.

Uitstap Düsseldorf afgelast
Volgens de laatste berichten zal de omikron variant pieken tegen eind januari/begin
februari. Op basis van deze informatie hebben de Vrienden van de Beeldacademie
beslist om deze uitstap af te gelasten. We vinden het zeer eervol dat ze zich blijven
inzetten en interessante uitstappen willen organiseren, wetende dat dit kan
gebeuren. Er zitten alweer nieuwe plannen in de pijplijn. Ze brengen ons binnenkort
op de hoogte.

De Vrienden nemen contact op met wie reeds ingeschreven was.
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Parking
Op de parking van de academie is regelmatig een alarmerende chaos te zien. Auto's 
blokkeren is niet enkel gevaarlijk (schade, geen brandveiligheid), het is vooral zeer 
frustrerend voor je medeleerling die moet wachten. 
We zijn ons er van bewust dat er een gebrek aan nabije parkeerplaats is, maar als je 
even verder stapt, is er op de Predikherenlaan een goedkope parking (parking Spui, 
zie hier) waar altijd plaats is. Op de gratis parking van De Mol of aan de Veemarkt 
parkeren en een plooi- of leenfiets (Blue Bike Lier) nemen, is nog de beste oplossing. 
Graag niet dubbel meer parkeren, niet blokkeren - ook niet met een papiertje 
voor je ruit. Dankje!
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Dag van de Academies
Op 19 februari heeft de jaarlijkse Dag van de Academies plaats. Het thema is dit jaar
Remake: herdenk, herspeel, herschrijf, herteken, herschilder, herneem, hergebruik,
enz.

Jan Raes, algemeen directeur Opera Ballet Vlaanderen en ambassadeur voor dit jaar,
daagt jullie uit tot een remake van Purcell's 'With Drooping Wings'. 

Hou deze uitdaging, en ook andere activiteiten, hier in de gaten. 

Wij zetten die dag in om de geschiedenis van de academie te belichten. Een team
collega's van beide academies is volop aan de slag met de uitwerken van de dag. Er
staan alvast een radioprogramma, workshops en voorstellingen op het planning. De
rest houden we nog even als verrassing. Kijk op onze socials!
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Hartelijk aanbevolen

Cinema Bourgondia 
Onze academie presenteert voor onze leerlingen een heerlijke reeks
cinematografische pareltjes, met bijna elke maand een film om te (her)ontdekken.
De rode draad is de verhouding tussen mens en ruimte. Telkens in CC Vredeberg, 20u,
5 euro, en met een korte inleiding. Volgende vertoningen:

Woensdag 23 februari, 20th Century Women (2016, Mike Mills)
Dinsdag 22 maart, Het Naakte Eiland (1960, Kaneto Shindô)



Toonmoment Boechout 23 februari 
Tijdens een voordracht op van de Podiumacademie Lier in de Vooruit in Boechout, zal
een toonmoment van onze beeldateliers van Boechout plaatsvinden. Meer info volgt
nog op onze website!

HART 
Tot einde deze maand krijg je bij een abonnement op het kunsttijdschrift HART,
een prachtig kunstboek cadeau. Het gaat om een hardcover van Roger Raveel, Sanam
Khatibi of William Kentridge. Info vind je hier.

Talent in huis 
Op 21 januari, om 20u, in Bib De Fé, geeft secretariaatsmedewerker Gretel Van den
Broek samen met Bruno de Wever een lezing over haar roman Heldendom. Onder de
titel Vergeten verzet, Verzet verteld praten ze over het Liers verzetsverhaal van haar
grootvader Staf van Boeckel en hoe feit en fictie daarbij met elkaar kunnen spelen.
Info en inschrijven via Bib De Fé.

Think Pink
En maandag 17 januari steken we ons in het roze, omdat het Pink Monday is en we
dan denken aan mensen die vechten met borstkanker.

Agenda

12/1-12/2 Expo jeugdateliers, gang C-blok

15,16,22,23/1 Lost & found, expo projectatelier en tentoonstellingsbeheer,
Wezenkapel Lier

Tot 16/1 Expo Keramiek, Martine Van Geel, Vleeshuis

Tot 28/1 Expo Schilderkunst, Ben Martens, gang Podiumacademie

Tot 12/2 Expo Fotokunst, aquarium Beeldacademie

19/2 REMAKE, Dag van de Academies 2022

23/2 Expo jeugd- en jongerenateliers bij voordracht
Podiumacademie Lier,De Vooruit Boechout

23/2 Cinema Bourgondia: 20th Century Woman

22/3 Cinema Bourgondia: Het Naakte Eiland

Volg ons op
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Instagram

https://app.k6222f.com/click?ld=szQs1ElnqA5PDt1oAilWyWq0O0%2Fe43my2maKQEmZ0ZZAg%2Fyb1CB61pxuVu1t4%2FIci1JAYZmZkUGscujzfHyw5riEHCoi8im05OF765NkiMZp78X8KlRZCa%2BZPelgj9xBF1UFebQQn7znJCNKmczECNXuawtiPPYW%2FC9sQegu%2B0HWBflRmnoZFoC3%2FLhQ%2Brf%2BY5A2zUg7aOeCZxA7aQMAygoyeahFtTWry
https://app.k6222f.com/click?ld=szQs1ElnqA5PDt1oAilWyWq0O0%2Fe43my2maKQEmZ0ZYRpnRUtrWcVYajN8rzEo%2BeOBPNPrYUCXTNsraBdV1%2BnA%3D%3DB
https://app.k6222f.com/click?ld=szQs1ElnqA5PDt1oAilWyWq0O0%2Fe43my2maKQEmZ0ZZhLRo9gNeT1sPdrkVK5UIla%2BHzssvS4DOzWFd42l4tRCfoG79vqgM7ZZb%2BsLW57bzqosrjD9mdiE%2B6gIYXuWlp6


Facebook

www.beeldacademielier.be

info@beeldacademielier.be

03 488 14 27

Koepoortstraat 1, 2500 Lier
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