CORONA-PROTOCOL DE NIEUWE MUZIEKSCHOOL
Vanaf 1 juni 2020 zullen de meeste muzieklessen weer in de Kubus van start gaan. Hierop gelden
de volgende uitzonderingen:
1. Als een docent voorlopig liever online les blijft geven, gaan de online lessen door tot het
moment dat de docent aangeeft weer op de gewone manier les te kunnen/willen geven.
2. Als een (ouder van) een leerling aangeeft liever voorlopig online les te willen, krijgt die leerling
online les. Dit geldt niet voor de muzikale basisvorming (muziek & beweging en AMV). Deze
lessen worden uitsluitend in de Kubus gegeven.
3. Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus
(verkouden, hoesten, snotteren, verhoging, koorts of hoofdpijn) of gezinsleden hebben met
benauwdheidsklachten of koorts blijven thuis en krijgen wanneer mogelijk online les;
4. Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
Om de lessen in de Kubus veilig te kunnen geven, geldt het volgende:
1. Leerlingen gaan thuis naar de WC en wassen hun handen voordat ze naar de muziekles gaan
2. Leerlingen komen via de hoofdingang het gebouw binnen en wassen dan meteen bij het
keukentje (rechts) de handen met zeep.
3. Leerlingen wachten bij het zitje, de muziekdocent komt hen daar ophalen.
4. Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, keyboard.
5. Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook
condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
6. Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken)
door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;
7. Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de
leerling zelf opgenomen. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend
doekje;
8. Ouders/begeleiders moeten buiten het schoolhek blijven. Leerlingen kunnen zelf doorlopen naar
de hoofdingang. Leerlingen van de muzikale basisvorming (muziek & beweging en AMV) wachten
met hun ouder buiten de hekken van het schoolplein. De docent komt de leerlingen ophalen bij
de grote poort bij de hoofdingang. Ook na de les brengt de docent de leerling weer naar de
poort.
9. Docenten en leerlingen houden zich aan de algemene gezondheidsregels:
a. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Na het neus snuiten opnieuw
handen desinfecteren met handalcohol (aanwezig in het lokaal)
b. Geen handen schudden
c. Niet aan je gezicht zitten
d. Houd 1,5 meter afstand
10. De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie van de
situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les. Docenten spreken elkaar en
deelnemers/cursisten aan op ongewenst gedrag.

