Protocol muzieklessen MuziekPunt, 11 mei 2020
Aanwijzingen voor de docent t.b.v. muzieklessen in corona-tijd.
Deze dienen ten alle tijden te worden nageleefd!
- De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
- docent en leerling houden anderhalve meter afstand van elkaar
- we wassen onze handen vaak en goed
- we schudden geen handen
- we hoesten in onze elleboog
- we zitten niet aan ons gezicht
- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben
Op de locatie zorgen we voor voldoende:

-

desinfecterende handgel
zeep
papieren handdoekjes
oppervlaktesprays

Zorg ervoor dat papieren handdoekjes worden weggegooid in een vuilnisbak met een
plastic zak

IN DE PRAKTIJK:
Aankomst docent:
* Bij aankomst maakt de docent het leslokaal schoon, inclusief tafel, stoel (kruk,
drumkruk, pianokruk) lessenaar en instrument. Alles wat voor docent en leerling van
belang is. Ook de deurknoppen, raakt de docent zelf aan.
* Het lokaal is zodanig ingericht dat de 1,5 meter gewaarborgd blijft; bij voorkeur 2 of 3
meter (zeker voor de blaas-instrumenten).
* Creëer een aparte ‘werkplek’ docent en een ‘werkplek’ leerling.
* Houd daarbij alles gescheiden: tassen, jassen, boeken, schrijfwaar.

(vervolg protocol, aankomst docent)
* Geluidsapparatuur wordt door de docent bediend, vanaf zijn/haar ‘werkplek’.
* Uitwisseling lesmateriaal zoveel mogelijk van te voren via de mail.
* Houd vanwege het ophalen/wegbrengen van de leerling rekening met extra tijd. Plan
dus tussen opeenvolgende leerlingen 5 minuten extra.
* Maak de materialen die door meerdere leerlingen gebruikt worden tussendoor weer
schoon.
* Einde van de lesdag: het lokaal wederom schoonmaken en opruimen.

Aankomst leerling:
* Bij aankomst van de leerling, wordt deze opgehaald door de docent.
* De docent opent de buitendeur en laat de leerling binnen. De leerling komt dus niet op
eigen houtje binnen.
* Eerst handen wassen.
* De docent begeleidt de leerling naar het lokaal. De leerling hoeft geen deuren te openen
en dus niets aan te raken.
* De leerling heeft een eigen plek voor tassen, jassen, boeken en schrijfwaar.
* Na de les wordt de leerling weer naar buiten begeleid door de docent; de volgende
leerling kan dan pas naar binnen. Zodoende blijft het aantal personen in het gebouw tot
een minimum beperkt en zijn er om die reden zo min mogelijk ‘loop-bewegingen’
* Ouders/begeleiders van leerlingen mogen niet meekomen in de les en mogen niet in het
gebouw wachten.
* Toilet bezoek-leerling: vraag de leerling van te voren om thuis alvast naar het toilet te
gaan.

