
Dag beste leerlingen van de nootstudio, 

Dag beste ouders, 

 

Vanaf volgende week gaan, omwille van de corona-pandemie, alle lessen nootstudio voor 

iedereen online door. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in dit bericht. 

 

Elke maandag en donderdag, op je gebruikelijke uur, zal de les nootstudio live doorgaan via 

Zoom. Het enige wat je nodig hebt is een computer (of smartphone) waarmee je op het 

internet kan. Een webcam is wenselijk maar niet noodzakelijk. Hieronder vind je jouw link 

waarmee je jezelf elke les opnieuw kan aanmelden: 

 

1ste 

jaar:  https://zoom.us/j/92661837860?pwd=TWtkUVo1TE51MWxrWjNlQnVmbE9xUT

09 
 

2de 
jaar: https://zoom.us/j/92340296354?pwd=ZTlSMHlYYkcxbFRUN2k5SUk3ejArUT09 
 

3de 

jaar: https://zoom.us/j/99037858662?pwd=UHZ3ai9zR3FwZVlzT0lWb1lHN0hUdz09 
 

4de 
jaar: https://zoom.us/j/95270050882?pwd=VEtOendMYWFSVVNtSUpZNjBnNU1CU
T09 
 

 

Enkele opmerkingen/tips: 
 

 Broers en/of zussen in één klas kunnen aan 1 computer (of smartphone) les 
volgen. 

 Alle leerlingen die in het middelbaar zitten, kunnen nu terug op hun 
gewoonlijke uur les volgen bij hun eigen leerkracht. 

 Zorg dat je steeds je handboek, een potlood en een gom bij de hand hebt. 
 Net zoals in de gewone lessen ben je verplicht de online lessen bij te wonen. 

Zo blijf je een regelmatige leerling die niet kan worden uitgeschreven. Kan je 
toch een keer niet naar de les komen, moeten je ouders je 
verontschuldigen.  

 Deze regeling van de online lessen zorgt ervoor dat je niet hoeft te kiezen 
tussen één van je favoriete hobby's. Iedereen kan nu muziek blijven volgen! 

 Moet je een paar minuten vroeger weg om bijvoorbeeld op tijd in de pianoles 
te zijn, kan dit zeker geen kwaad. 

 Bovenstaande regeling geldt enkel voor de leerlingen uit de vestigingsplaats 
Boom. 

 

Indien er nog vragen zijn, kan je deze gerust per kerende stellen.  
 

Graag verwelkom ik iedereen vanaf maandag in de digitale les nootstudio! 
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Met vriendelijke groet, 
 

Mitchel Wolput 
Leerkracht nootstudio 

GAMW Boom 

meestermitchel@gmail.com 

0495835909 
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