Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en de leerlingen
Veenendaal, 15 maart 2020,

Geachte ouder(s)/ verzorger(s)/ beste leerlingen,
Zoals vele andere organisaties die werken voor en met kinderen is ook Elevate een organisatie waar,
met name in de danslessen, veel kinderen bij elkaar komen. Aangaande de verspreiding van het
coronavirus adviseert de WHO om tijdig maatregelen te nemen op plaatsen waar kinderen
samenkomen omdat wordt aangenomen dat de verspreiding ervan dan vertraagd kan worden. We
willen u laten weten dat Elevate zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen door de adviezen
van het RIVM en de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten te houden.
Op basis van het advies van de Overheid en de RIVM valt op dit moment niet geheel duidelijk op te
maken of onze muziek, dans en theaterlessen nog langer met een fysieke ontmoeting mogen
plaatsvinden. Gezien de huidige ontwikkelingen willen we u graag enige duidelijkheid geven en delen
we u het volgende mede:
Elevate blijft gedurende de opgelegde maatregelen van de Overheid en het RIVM met betrekking tot
het coronavirus tot nader order gewoon lesgeven volgens het lesrooster (zie uitzonderingen
hieronder).
Muzieklessen:
* We zullen één week (16 t/m 20 Maart) geen muziekles geven. Hiervoor krijgt u als compensatie een
inhaalles. Omdat de snelheid van de ontwikkelingen heeft ons verrast zijn we nog niet 100% gereed
om alle diensten feilloos aan te bieden. We nemen deze week om onze laatste voorbereidingen te
treffen.
* We hebben besloten om op dit moment geen fysieke lessen te geven. Ook al zijn deze één op één,
we willen graag bijdragen aan de situatie rondom het coronavirus en vinden het onverstandig om
onze docenten aan tientallen bezoeken per week bloot te stellen. We hebben dit mede beslist omdat
we een krachtig alternatief hebben:
* We staan onze docenten toe om les te geven via Skype (online videovergadering). Zij zijn hier
inmiddels op voorbereid. Om dit mogelijk te maken hebben we ook ons Leerling Portaal geopend,
waarvoor u een separaat mailbericht ontvangt. U ontvangt voor het gebruik van Skype ook
instructies.
* U krijgt gratis toegang tot de online leeromgeving van Elevate. Ook hiervoor krijgt u een bericht met
instructies. Op dit platform staan informatieve video’s, heldere tutorials, oefeningen en deze kunt u
voor alle instrumenten bekijken, niet alleen uw eigen instrument.
Danslessen:
* We zullen één week (16 t/m 20 Maart) geen dansles geven. Hiervoor krijgt u als compensatie een
inhaalles. In de week dat er geen les wordt gegeven nemen we voldoende instructievideo’s op voor de
komende weken. Deze video’s plaatsen we op ons platform Worship Masters Academy alwaar de
video’s door u kunnen worden bekeken. De lessen bevatten concrete opdrachten die gelden als
huiswerk. U kunt tijdens de geplande lesuren eventueel overleggen met de betreffende docent via
Skype of Whatsapp.

SOS Theaterlessen:
* We zullen één week (16 t/m 21 Maart) geen Theaterles geven. Daarna volgt er meer informatie.
Algemeen:
* We zijn voorbereid op het geven van Webinars (lezingen via internet). U hoort van ons wanneer we
een webinar organiseren zodat u eventueel kunt deelnemen als het onderwerp bij u past.

Qua regeling met ziekte en inhaallessen volgen we de gewone regels die vlgs algemene voorwaarden
van toepassing zijn. Dit betekent bij muzieklessen dat wanneer u 24u tevoren een ziektemelding doet
u hiervoor een inhaalles krijgt mits u er niet reeds 2 heeft gebruikt. Bij danslessen geldt dat, wanneer
de docent of Elevate de les niet door kan laten gaan, de groep tevens recht heeft op een inhaalles.
Voor het overige verwijzen we opnieuw naar de website van de Rijksoverheid en het RIVM.
Uiteraard volgen ook wij de RIVM- en Rijksoverheidsadviezen op de voet en zodra er verandering is
wat invloed heeft op ons beleid, zullen we u berichten.
Met vriendelijke groet,

Marcel Nagtegaal Directeur Elevate
Mede namens de Raad van Toezicht

