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Antwoord college
Tot 30 november is er voor de hogescholen code zwart. Dit betekent dat alle
activiteiten op de campus zijn stilgelegd. Vanaf 1 december schakelt men
voor de hogescholen/universiteiten over naar code rood. Dit betekent dat de
activiteiten op de campus tot het uiterste minimum worden beperkt. Alle
lessen verplicht digitaal. Uitzondering mogelijk voor 1e jaarsstudenten (1e
fase modeltraject): maximale bezettingsgraad 1 op 2 in auditoria tot 60
plaatsen en 1 op 5 in grotere auditoria. Telkens met mondmaskerplicht.
Deze code rood geldt alvast tot en met de kerstvakantie.
Er zijn in code rood ook geen sociale studentenzones toegelaten (ook niet in
code oranje). Uitzondering is het organiseren van veilige stille
studeerplekken op de campus. Veilig georganiseerd betekent o.a. maximale
social distancing bij alle contacten, begeleiding en leerlingen/studenten
dragen binnen een mondmasker ook als ze voldoende afstand kunnen
houden, zeer goede handhygiëne, vaste plaatsen, specifieke aandacht
desinfecteren van alles wat kan worden aangeraakt met de handen, goede
ventilatie of verluchting in de lokalen…
De twee hogescholen in Mechelen zullen vanaf 1 december voor hun
studenten de mogelijkheid bieden om een stille studeerplek aan te
vragen/reserveren. Voor zowel AP Hogeschool Antwerpen (campus
Mechelen) en Thomas More Mechelen betreft het cursisten die het écht nodig
hebben, bijvoorbeeld moeilijke thuissituatie.

Secundair scholen hebben de mogelijkheid om studie op school te
organiseren, mits het respecteren van de basisprincipes rond veiligheid.
Deze studiemogelijkheid moet beperkt blijven tot leerlingen die het echt
nodig hebben (bv. moeilijke thuissituatie).
Stille studeerplekken in grote groepen zoals vorige jaren aangeboden door
de stad zijn in deze pandemiefase niet aan de orde.
Partners die een kleinschalig aanbod en met het respecteren van de
veiligheidsvoorschriften zijn Rojm en J@m die de lokalen van de werking
kunnen openstellen voor een groep van 8 kinderen en/of jongeren met 1
professionele begeleider (jeugdwerker). Het betreft de J@m werkingen in
Nekkerspoel, Abeel, Oud- Oefenplein, Vennekant, Otterbeek, Arsenaal.
Bij elk initiatief is het belangrijk dat de gezondheid van de doelgroep, de
jeugdwerkers en hun omgeving centraal staat (handhygiëne, social
distancing, mondmaskers, schoonmaken materiaal
na gebruik, voldoende verluchting, enz.).
We blijven op de hoogte en indien nodig als de vraag betreffende kwetsbare
jongeren groter wordt dan het aanbod kunnen we schakelen.
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