
ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST GENT - VRIJE GRAFIEK 
 

HOE PAKKEN WE IN 2021-2020  CORONA AAN? 
Door het departement onderwijs zijn er 4 codes voorzien: 
 
1. Groen > onbestaand risico. 100% van de leerlingen kunnen les krijgen in het atelier. 
2. Geel > laag risico. 100% van de leerlingen kunnen les krijgen in het atelier. Dragen van een 

mondmasker en social distancing is verplicht. 
3. Oranje > matig risico. Groepen van maximaal 14 leerlingen, mondmasker en social distancing is 

verplicht. 
4. Rood > hoog risco. Groepen van maximaal 4 leerlingen, mondmasker en social distancing is 

verplicht. 
 
BIJ CODE GEEL 
1.1 Lessenrooster 

 
 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG 

VM  V/M  V 
NM  L  V L & M 
AV M/V V, M & L M & V L & M 

 
1.2 Aanpak 
De lessen gaan door zoals in een gewoon jaar. Je kan zelf kiezen wanneer je komt werken in het 
atelier op voorwaarde dat je een mondmasker draagt, voldoende afstand houdt en voldoende je 
handen wast. Tussen elke lessenblok is er een pauze voorzien van 1u. Dit wordt gebruikt om het 
lokaal te verluchten en te ontsmetten voor de volgende studenten. We vragen aan elke student om 
het laatste half uur van een lessenblok mee te helpen de plaats en de instrumenten te ontsmetten 
die ze als laatsten gebruikten. 
 
2. BIJ CODE ORANJE OF ROOD 
Bij code oranje en rood wordt de grootte van een groep beperkt evenals de vrijheid in het kiezen 
van contactmomenten. We schakelen dan over naar het lessenrooster dat vermeld staat in 2.1. 
Jullie worden opgedeeld in 7 groepen overeenkomstig het jaar en/ of de G4-workshops die jullie 
volgen. De groepen zijn diepdruk, hoogdruk, doordruk, fotopolymeer, Early Bird, Afstudeerders 4.4 
G en Specialisatiegraad. Elke groep bevat maximaal 20 studenten en krijgt een vaste dag om te 
komen werken. 

 
2.1 Lessenrooster 

 
 MA DI WO DO VR ZA 

VM    Early Birds Early Birds Afstudeerders 
+SG 

NM  Hoogdruk Diepdruk Doordruk Fotopolymeer Afstudeerders 
+SG 

AV Initiatie Hoogdruk Diepdruk Doordruk Fotopolymeer  



2.2 Aanpak Code Oranje 
Aangezien we bij code oranje met niet meer dan 10 studenten per keer mogen zijn, zorgen we dat 
iedereen 1 lesblok per week in het atelier kan komen werken. De tijd dat je niet in het atelier kan 
werken, ga je thuis zelfstandig aan de slag. 

 
2.3 Extra bij Code Oranje 
Wanneer je niet kunt werken in het atelier zijn er verschillende manieren waarmee we je 
kunnen helpen om thuis verder door te doen.  
 

> Zo voorzien we een reeks stappenplannen met extra verduidelijkend foto- en 
videomateriaal van grafische technieken die je thuis kunt toepassen. 
> Via een logboek/ Schetsboek kan je je proces verder ontwikkelen zodat je nooit met 
lege handen of zonder ideeën naar het atelier moet komen. 
> Via de blog blijven we jullie verder inspireren en Indruk doen we opnieuw digitaal. 
> We voorzien een vast moment waarop je feedback kunt vragen aan één van ons 
i.v.m. je werk of een techniek. 

 
2.4 Aanpak Code Rood 
Bij code rood wordt de grootte per groep nog beperkter en zorgen we dat je minstens 1 
lesblok om de twee weken naar het atelier kunt komen. De andere lesblokken werk je thuis 
zelfstandig verder. 
 
2.5 Extra bij Code Rood 
Wanneer je niet kunt werken in het atelier zijn er verschillende manieren waarmee we je 
kunnen helpen om thuis verder aan de slag te gaan. 
 

> Zo voorzien we een reeks stappenplannen met extra verduidelijkend foto- en 
videomateriaal van grafische technieken die je thuis kunt toepassen. 
> Via een logboek/ Schetsboek kan je je proces verder ontwikkelen zodat je nooit met 
lege handen of zonder ideeën naar het atelier moet komen. 
> We voorzien een vast moment waarop je feedback kunt vragen aan één van ons 
i.v.m. je werk of een techniek. 
> Via de blog blijven we jullie verder inspireren en Indruk doen we opnieuw digitaal. 
> Via gemeenschappelijke materiaalaankopen en uitleen van enkele zeefdrukpersjes, 
zeven en barens helpen we je om thuis verder aan de slag te kunnen. Voor diepdruk 
geven we tips hoe je eigen atelier thuis in te richten. 

 
Zoals eerder gezegd zullen we er alles aan doen om iedereen de kans te geven verder te 
werken en te evolueren binnen grafiek, ook al kan je niet altijd gebruik maken van het atelier. 
We kijken er alleszins naar uit om samen met jullie deze nieuwe uitdaging tot een goed einde 
te brengen. 

 


