Protocol Muzieklessen PX Muziekfabriek
Belangrijk!
Docent en leerlingen komen niet naar de les als ze verkouden zijn of griepverschijnselen
hebben; neusverkoudheid, hoest, keelpijn en/of koorts (38 graden of meer). Onze docenten
mogen leerlingen naar huis sturen als deze hoesten, niezen of ziek zijn.

Algemeen:
•
•
•
•
•
•

Leerlingen komen alleen naar de les. Alleen als het echt niet anders kan mag 1 ouder
mee maar de ouder blijft op afstand van 1,5 meter.
Er wordt altijd een afstand van 1,5 meter gehouden tussen docent en leerling.
Leerlingen komen niet veel te vroeg naar de les. 5 minuten voor aanvang is goed.
Het is niet de bedoeling dat er mensen in het gebouw blijven hangen als dat niet
nodig is. Geen praatjes in de gangen en op de trappen.
Geef elkaar de ruimte in de gangen en op de trap.
De welbekende hygiëne maatregelen worden ten aller tijden in acht genomen.

Hoe kom je binnen en hoe gaat het verder?:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Iedereen komt binnen via de schuifdeur en desinfecteert zijn handen. De spullen
hiervoor staan links op de kachel. Daarna gaat de leerling naar beneden of naar
boven (ligt aan waar je les is).
De deur naar de lesruimtes staat open.
Je wacht voor je leslokaal totdat je aan de beurt bent. Geef mensen bij het naar
buiten komen de ruimte.
Neem eigen drumstokken mee.
Instrumenten worden niet uitgewisseld.
Alle zangcoachingleerlingen krijgen een eigen microfoonhoesje bij de 1e les. Dit
hoesje nemen ze mee naar huis. Daar maken ze hem schoon en de volgende les
nemen ze hem weer mee.
Blijf op 1,5 meter afstand.
Ga na je les gelijk weg.
De toiletten zijn gesloten. Als je echt nodig moet mag je gebruik maken van het toilet.
De docent zal hem dan openen. Maar echt alleen in hoge nood.

Richtlijnen voor docenten:
•

Stuur leerlingen naar huis als je denkt dat ze ziek zijn (hoesten, niezen etc.)

•
•

•

De docenten zorgen ervoor dat de deur naar de oefenruimtes of de deur naar het
pianolokaal openstaat.
In iedere lesruimte staat een plantenspuit met desinfecterend middel. Na iedere les
maakt de docent de klink schoon, microfoon, instrumenten en eventuele andere
zaken die gebruikt zijn.
De docenten maken naar indeling schema, ieder uur de trapleuningen schoon.

We zijn heel erg blij dat we de lessen weer kunnen starten. Wel willen we jullie er op
wijzen dat wij van het Club- en buurthuiswerk Edam-Volendam de maatregelen gesteld
vanuit de overheid zeer serieus nemen. Gezien jullie gast zijn in ons gebouw gaan we er
met goed vertrouwen vanuit dat jullie dit protocol, met de maatregelen daarin, goed en
serieus opvolgen. We behouden ons echter wel het recht lessen stop te zetten als we
merken dat de maatregelen niet worden nageleefd.

