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Extra Itaka nieuws 

Het nieuwe cursusjaar 
 
Beste cursisten, 
 
Zoals u weet en mag verwachten zal het volledige ITAKA-team zich meer dan 100 % inzetten om 
u weer een mooi maar vooral veilig cursusjaar aan te bieden, volledig conform de corona-
maatregelen opgelegd door de overheid.  
 
We hebben beslist dat de deuren weer open gaan vanaf maandag 21 september. Ook dit jaar 
bieden wij jullie een lessenreeks aan van 25 lessen. Wees er echter van overtuigd dat wij zeer 
bezorgd blijven over uw gezondheid en klaar zijn om ons aan te passen aan de problemen die 
zich zouden voordoen en aan de door de overheid eventueel nieuw opgelegde 
veiligheidsmaatregelen. 
 

 

Inschrijvingen.  
 
 
Inschrijven kan pas vanaf 1 juli 2020 om 0 uur via 
www.mijnitaka.be. Uiterste inschrijfdatum is 7 september.  

Let op: er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe meer professionele website die binnenkort 
bereikbaar zal zijn. De site ”MijnItaka” blijft echter behouden en zal ook gelinkt worden aan de 
nieuwe website. 
 
Zoals elk jaar gelden volgende regels: 

• De cursisten KB van afgelopen schooljaar hebben tot 15 juli voorrang op nieuwe cursisten 
KB om de plaats in hun actuele klas te behouden. Om deze plaats te behouden is wel een 
onmiddellijke betaling vereist. De volgorde van inschrijving wordt immers bepaald door de 
betaaldatum. 

• Ook voor de andere cursussen is de inschrijving maar definitief wanneer ook betaald werd. 
• De aangeboden cursussen kunnen maar doorgaan indien er voldoende inschrijvingen zijn. 

Daarom is het belangrijk in te schrijven en te betalen vóór 7 september, zodat het bestuur 
tijdig een duidelijk zicht heeft op het aantal inschrijvingen voor de verscheidene klassen. 
 

 

http://www.mijnitaka.be/


• Indien een bepaalde klas niet kan doorgaan krijgen de betrokken studenten het 
inschrijvingsgeld terug, eventueel verminderd met het aantal gevolgde lessen. 

• Annulatie van een inschrijving moet principieel gedaan worden vóór de startdatum. 
• In het geval van een corona-onderbreking zullen gepaste beslissingen genomen worden. 

 
 

Prijzen.  
 
 
Het bestuursorgaan heeft de volgende prijzen 
vastgelegd: 

 
 Taalcursus:  
  Nieuwe cursisten betalen 220 € per cursus. 
 Cursisten 2019/2020 krijgen een korting van 20 € en 

betalen dus 200 €  
  
 Themacursus: 

Kunst Beleven, Muziek Ontdekken 
  Nieuwe cursisten betalen 230 € 
  Cursisten 2019/2020 krijgen ook een korting van 20 € en betalen dus 210 € 
  Het aantal uitstappen zal beperkt worden en er zal rekening gehouden worden met 
  jullie op- en aanmerkingen die we mochten ontvangen. De prijs moet aanvaardbaar 
  blijven en de catering vrij. 
  We hebben nog een extraatje. Voor de daguitstap naar Oostende wordt de autocar 
  gratis aangeboden door Itaka  
 
 Cultuurthema’s 
  10 lessen om de veertien dagen – prijs 100 € 
 
. 
 

Coronamaatregelen. 
 
 
Het bestuur legt in het kader van de COVID-19 dreiging volgende maatregelen op: 

  • Bij het binnenkomen, zal uw temperatuur gemeten worden  
  en ontsmet u uw handen. 
  U draagt verplicht uw eigen mondmasker. 
• De tafels zullen op 1,5 m van elkaar geplaatst worden, zowel vóor en achter als 

zijdelings. Grote groepen zullen naar een ruimer lokaal moeten verhuizen. 
• U ontsmet zelf uw tafel en stoel voor en na de les. Hiervoor krijgt u het nodige 

materiaal. 
• De leerkracht zal een gezichtsmasker dragen. 
• Vanwege de veiligheidsafstand zal de koffiepauze in de klas doorgaan. 
• U ontsmet opnieuw uw handen wanneer u de school verlaat. 
• Wie zich ziek voelt komt niet naar de les. 

 
De maatregelen zullen permanent geëvalueerd worden en 
aangepast aan een eventueel wijzigende realiteit. 
 

 



 
 

Startersdag   
 
 

Startersdag, slim begonnen. 
 

Om meteen goed te beginnen met je studie, verwelkomt Itaka 
Zuidrand vzw je op de startersdag. Je wordt er enthousiast onthaald en 
wegwijs gemaakt in de inhoud en opbouw van je lessen en de  
studiemethoden. Daarnaast leer  je er direct de sfeer op de campus 
kennen.  

    Je wordt er warm onthaald door de docenten en het bestuur, zo voel 
je je thuis vanaf dag één. Ook de meer praktische kant komt aan bod, 
zoals de planning van je lessen. 

Daarom verwachten we jullie op zaterdag 29 augustus 2020 (onder 
voorbehoud van maatregelen opgelegd door de overheid) tussen 11 en 13 uur 
voor de startersdag in de lokalen van de muziekacademie, Terelststraat 69 te 
Edegem, waar het aanbod wordt voorgesteld en waar men terecht kan met 
alle vragen. Van elke taal is er een docent aanwezig. Ook kan uw kennis‐
niveau getest worden om in te schatten op welk niveau u best van start kan 
gaan.  

 

 

Wil je graag eerst een gratis proefles in de eerste lesweek? U kan tijdens de 
startersdag een proefles reserveren. 

 

Opmerking:  
• Op de startersdag worden ook dezelfde corona veiligheidsmaatregelen getroffen zoals hoger 

vermeld. 
• Wie wenst kan er ook uitleg krijgen over het gebruik van Zoom. We bieden dit aan omdat het niet 

bij voorbaat zeker is dat “digitaal” niet meer zal voorkomen. 

 
Beste cursisten, wij hopen dat onze inspanningen, evenals die van ons hele team, jullie volledig 
tevreden zullen stellen en wij danken jullie voor jullie begrip en solidariteit. Het Itaka team kijkt 
ernaar uit om jullie binnenkort terug te zien! 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 


