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INFO lessen Golden Feet
Beste cursist,
Aangezien de nieuwe coronamaatregelen van de regering, afgelopen vrijdag, brengen we weer de
nodige aanpassingen aan in ons lessenaanbod en evaluatievormen (examen).
Je kan deze brief ook via de website downloaden/lezen/afdrukken.
Wij zijn sterk gemotiveerd om deze tweede golf tot een goed einde te brengen. Afgezien van het snel
oppikken van onze aktiviteiten in geval van versoepelingen, bieden we ondertussen enkele webinars
aan. We zitten dus niet stil ondertussen. Ook alle lessen zijn tot nu toe digitaal tot een goed eind
gebracht. Dit vergt inspanning van de docenten maar toch zeker ook jullie, de cursisten, deden dit
met een gigantische flexibliteit!!

REGELING VOOR DE LOPENDE MODULES

AFP – MODULE (Anatomie-Fysiologie-pathologie)
De resterende data voor de AFP module werden digitaal in afstandsonderwijs georganiseerd
EXAMEN is een verwerkingsopdracht, deze opdracht ontvang je digitaal tijdens de zoomlessen.
Datum van inlevering: 15 januari 2020.

MODULE 1 & MODULE 2 - Basis reflexologie
Module 1 Basisreflexologie: CONTACT -onderwijs (dus GEEN digitaal afstandsonderwijs)
Deze planning/ startmoment schuift op.
Wat we weten: begin januari komt de veiligheidsraad bijeen en zal dan versoepelingen bekijken.
Mogelijke versoepelingen treden in vanaf 15 januari (of vroeger?). Golden Feet valt onder
‘ondernemingen’ en zal hopelijk vanaf dan de contactmomenten (lees: lessen) hervatten.
De strategie van Golden Feet: de eerste les = de eerstvolgende datum die volgt op de versoepeling.
Bijvoorbeeld: wordt er begin januari versoepeld, dan start de eerste les op 6 of 13 januari … Deze
redenering mag je doortrekken… de module wordt dus gewoon opgeschoven… Module 2 volgt dan in
de timing logischerwijs op module 1…
Basis Reflexologie - Carine Reenaers
- Woensdagavond 19:00 tot 22:00
- Vermoedelijke start 6? of 13 januari 2021 - 10 lessen + 1 examen
- Data
(Startdatum dus onder voorbehoud)
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6, 13, 20, 27 januari 2021
3, 10, 24 februari 2021
3 maart 2021
De lesdagen van Module 2 worden dan benut voor het vervolg van module 1 dus bijvoorbeeld 10, 17,
en 24 maart(=examen) 2021. Module 2 wordt dan in tijd verlengd… De lessen (van module 2) lopen
op hun einde eind juni 202. Deze data houden we nog even in beraad.

MODULE 4 – De 5-elementenleer
Module 4 werd reeds eerder, omwille van het verbod op contactonderwijs, uitgesteld. De module
werd nu op digitale wijze afgerond. De evaluatievorm is een verwerkingsopdracht.
EXAMEN Er is dus geen fysiek examen, wel een (verwerkings)opdracht. Datum van inlevering: 5
december 2020

MODULE 5 - Reflexologie van het CRANIO - SACRALE SYSTEEM
Startdatum Module 5 = - Start 23 januari 2021 - 6 lesdagen + 1 vm examen
Voorlopig komt de start van Module 5 niet in het gedrang.

MODULE 6 - COACHING voor de voetreflexoloog
Start 4 februari 2021 - 6 lessen
- Data
4, 11, 18 februari 2021
4, 11, 25 maart 2021
Voorlopig komt de start van Module 6 niet in het gedrang.
Tot slot
We hopen op deze manier kwalitatief onderwijs aan te bieden in een gezonde leeromgeving!
Via deze weg, draag ik alle reflexologen, die op non- actief zijn gezet, nog een warm hart toe… Dit zal
over gaan. En we komen allen tesamen sterker terug! Daar gaan we op inzetten!
Vragen kunnen steeds gesteld worden via zaakvoerder@goldenfeet.be

Namens Golden Feet,
Mark Hiemeleers
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