
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

28 oktober 2020

DE BURGEMEESTER

SABK en SAMWD. Schorsen lessen vanaf 29 oktober tot en met 11 november 2020 n.a.v. COVID-19.

Wetten en reglementen
Artikel 134§1 en artikel 135§2,5° van de Nieuwe Gemeentewet

Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 63

Verwijzingsdocumenten
/

Verantwoording
De uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus vragen om een pragmatische aanpak.

Het stijgend aantal besmettingen en de versnellende evolutie in het algemeen zet zich door in het 
onderwijs – ook binnen (de regio) Zottegem zet deze trend zich door. Diverse leerlingen binnen de 
academies zitten in quarantaine wat ook een negatieve impact heeft op de organisatie van het onderwijs. 

De uitval van personeel in het onderwijs (incidentie) stijgt exponentieel in oktober (een verviervoudiging in 
2 weken tijd). De uitval van personeel maakt het zeer moeilijk om kwalitatief onderwijs te organiseren. 
Binnen de academies Zottegem zitten diverse leerkrachten in quarantaine. Binnen het kunstonderwijs is er 
geen mogelijkheid om kortlopende vervangingen te voorzien

Binnen het deeltijds kunstonderwijs komen nu heel wat mensen van verschillende generaties en leerlingen 
vanuit verschillende scholen/klassen samen. Op dit piekmoment van besmettingen en ziekenhuisopnames 
moet dit zoveel mogelijk vermeden worden 

Binnen het leerplichtonderwijs heeft men de beslissing genomen om de herfstvakantie minstens te 
verlengen t.e.m. 11 november 2020.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4530-4465-5205-5844.
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Op basis van deze feiten en trends is het voorstel om beide kunstacademies te Zottegem en de filialen te 
sluiten tem 11 november (dit komt overeen met 1,5 keer de mediane incubatietijd van het virus). Een (korte) 
time-out kan mogelijks de vicieuze cirkel van infecties doorbreken. 

De lessen in de stedelijke academies worden geschorst vanaf 29 oktober 2020 tot en met 
11 november 2020.

BESLIST:
Artikel 1. De lessen in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst en de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans te schorsen vanaf 29 oktober 2020 tot en met 11 november 2020, wegens COVID-19.

Artikel 2. Dit besluit zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende Gemeenteraad.

Artikel 3. Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 286 van het Decreet Lokaal 
Bestuur..

Koen Codron Jenne De Potter
algemeen directeur burgemeester
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