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Een veilige start op het SLAC

Beste SLAC-leerling,

Deze week starten de lessen van SLAC/Academie en SLAC/Conservatorium terug op. We moeten je niet
vertellen dat het een speciale start is, door alle corona-maatregelen waar zowel het SLAC als de
leerlingen rekening mee moeten houden. Die maatregelen dienen om de kans op besmetting door het
corona-virus tot een minimum te beperken.
De mensen van het SLAC passen alle maatregelen en afspraken zo goed als mogelijk toe. De stad
Leuven ondersteunt hen daarin. De stad richtte ook een lokale veiligheidscel onderwijs op. Daarin
worden er afspraken gemaakt tussen de Leuvense onderwijsinstellingen, de medisch verantwoordelijken
en het verantwoordelijke team bij de stad. Op die manier kan er snel ingegrepen worden als er ergens
een besmetting zou gebeuren.
Een aantal mensen volgt in detail, 7 dagen op 7, de informatie over alle lokale besmettingen op. Als er
een besmetting gebeurt op het SLAC, dan worden de betrokken leerlingen geïnformeerd, de risico’s
worden besproken en er worden afspraken gemaakt over de aanpak. Afhankelijk van de aard van de
contacten wordt er beslist wie wel en wie niet op corona getest moet worden. Bij twijfel wordt er altijd voor
de veiligste oplossing gekozen.
Als je vragen hebt over je veiligheid dan bespreek je die best eerst met de mensen van het SLAC zelf. Je
leraar is daarbij het eerste aanspreekpunt.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het SLAC en de lokale teams er samen voor kunnen zorgen dat je
veilig terug naar de les kan. Het afgelopen half jaar hebben we in Leuven bewezen dat we door onze
inspanningen het aantal besmettingen kunnen beperken. Laat ons nog even aan die regels houden om
onszelf en elkaar te beschermen en ervoor te zorgen dat álle Leuvense scholen open kunnen blijven.
Onderwijs is een basisrecht voor iedereen, en we doen er alles aan om dat te garanderen.
We wensen je een goede en fijne start van het schooljaar!
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