Protocol coronamaatregelen
individuele muzieklessen

In het kort:

Organisatie lessen:
● Niet meer dan 1 leerling per les toegestaan.
● Docent en leerling houden anderhalve meter afstand.
● Probeer geen leerlingen van 18 jaar of ouder na elkaar les te laten hebben.
Als het niet anders kan, plan dan 10 minuten tussen het einde van de ene en
het begin van de volgende les in zodat zij niet in dezelfde ruimte met elkaar
hoeven te zijn.
● Wij zorgen ervoor dat deze regels op de leslocatie hangen en op de vloer een
afstandshouder staat.
● Docent is te allen tijde op de hoogte van het protocol en verantwoordelijk voor
de naleving ervan.

Hygiënemaatregelen:
● Muziekschool zorgt voor zeep en doekjes op de leslocatie(s).
● Leerling wast handen bij binnenkomst; docent wast handen bij binnenkomst
en tussendoor wanneer nodig.
● Docent is verantwoordelijk voor het ontsmetten van deurklink(en) en andere
gedeelde oppervlakten bij binnenkomst, vertrek en na elke 2e leerling.
● Ventileer de ruimte waar mogelijk.
● Leerlingen maken geen gebruik van het toilet.
● Verder de standaard maatregelen:
○ Schud geen handen
○ Vermijd fysiek contact
○ Nies en hoest in de elleboog
○ Gebruik indien nodig papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi
deze daarna weg en was je handen

Aanwezigheid:
● Als leerling of docent zich niet 100% voelt, wordt de les online gegeven of
(zoals 'vroeger’) afgelast vanwege ziekte. Het is niet toegestaan naar de
leslocatie te komen.
● Als er in het gezin van een leerling of docent iemand is die verkoudheids- of
coronaklachten vertoont, wordt de les online gegeven.
● Als leerling of docent de voorkeur geeft aan online lessen, dan moet de
docent dit faciliteren danwel de leerling dit accepteren; we willen niemand
dwingen fysiek naar les te komen.
● Leerlingen komen bij voorkeur zelf naar de leslocatie; als ze gebracht worden,
mag alleen de leerling naar binnen en blijft de ouder/verzorger buiten.
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