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EXTRA LESSEN SCHOOLJAAR 2019 – 2020 

 

Beste leerling,  

Beste ouder, 

We hebben jullie gemist. Maar wachten tot midden september om jullie terug te zien… dat zagen we 

we niet zitten! 

Om het gemis wat te verzachten (en toch nog wat zaken bij te leren) willen we jullie graag enkele 

inhaallessen aanbieden. 

Deze zijn vrijblijvend te volgen en we hopen dat zoveel mogelijk leerlingen hierop aanwezig zullen 

zijn. 

Enerzijds starten we de groepslessen volgend schooljaar vanaf de eerste week van 

september, 2 weken vroeger dan normaal.  

 

Daarnaast plannen we voor sommige groepslessen 2 extra lessen in augustus (op zaterdag, zodat 

dit niet samenvalt met dagkampen). 

Voor de instrumentlessen blijft het tijdens de zomervakantie mogelijk om online lessen te volgen 

bij je instrumentleerkracht. Ook hier kunnen we je in contact brengen met een vervangleerkracht 

wanneer je leerkracht niet beschikbaar is. 

Verder zal de school haar lokalen ter beschikking stellen voor leerlingen en leerkrachten die eind juni 

en in de zomermaanden in samenspraak een fysieke les willen inplannen. 

Op de volgende pagina vindt u de tabel met alle extra geplande lessen per groepsles. 

Voor een overzicht van alle verzachtende oplossingen volgend schooljaar 2020 - 2021 

verwijzen we u graag door naar dit document.

https://www.muziekschooldepinte.be/uploads/Documenten/2020%20-%202021/DP%202020%20-%202021%20Corona%20Aanpak.pdf


 

TABEL EXTRA LESSEN PER GROEPSLES 

Vak Inhaallessen augustus 2020 Inhaallessen september 2020 

Notenleer 

jaar 1 – 5 

volwassenen 1 - 3 

geen 

week van 7 en 14 september 

 

(op de gewone lesdag, zie lesuren ’20-‘21) 

Muziekbad 
zat. 22 augustus  

9u – 10u 

zat. 29 augustus  

9u – 10u 

Muziekinitiatie  

2e/3e kleuterklas 

zat. 22 augustus  

10u – 11u 

zat. 29 augustus  

10u – 11u 

Muziekinitiatie  

1e leerjaar 

zat. 22 augustus  

11u – 12u 

zat. 29 augustus  

11u – 12u 

Musicalinitiatie 
zat. 22 augustus  

10u30 – 12u30 

zat. 29 augustus  

10u30 – 12u30 

Musical 
zat. 22 augustus  

13u30 – 15u30 

zat. 29 augustus  

13u30 – 15u30 

Impro – Drama 

lager 

zat. 22 augustus  

12u30 – 13u30 

zat. 29 augustus  

12u30 – 13u30 

aanmelden? via deze link niet nodig 

 

https://www.muziekschooldepinte.be/uploads/Documenten/2020%20-%202021/DP%202020%20-%202021%20Groepslessen%20uren%20en%20prijzen%20bondig.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqsswimCz3jWx0gimaNZ_HPSOm61xP-fc_shRnb7RYrIpEFQ/viewform?usp=sf_link

