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BIJLAGE 1 - PROTOCOL INDIVIDUELE MUZIEKLESSEN 
 
De volgende voorzorgsmaatregelen en procedures dienen ervoor om op verantwoorde wijze 
muzieklessen aan te bieden in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen.   
 

Algemeen  
 Middels dit protocol (welke ook op de website van de vereniging wordt geplaatst), de instructie in 

De Vier Gezichten en gesprekken met docenten zorgen we voor heldere communicatie over 
veiligheids- en hygiënemaatregelen richting docenten en leerlingen.  

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. Bij twijfel is online les altijd een optie.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact. 

 Mocht de leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar De Vier 
Gezichten te komen, dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen zij besluiten tot 
online muziekles.  

 De lessen vinden plaats conform de planning die de docent met de leerling heeft afgesproken.   
 Alleen individuele lessen (1 op 1) zijn toegestaan. Groepslessen zijn verboden.  
 

Logistiek / De Vier Gezichten 
 Bij binnenkomst wast de leerling eerst zijn/haar handen bij de wasbak in de hal 
 De hygiëne-instructies en het protocol komen duidelijk zichtbaar in De Vier Gezichten te hangen.  
 We volgen in De Vier Gezichten de looproute volgens bijlage 2. 
 Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen, en kunnen de leerlingen afzetten en 

ophalen bij de ingang van De Vier Gezichten  
 De leerling houdt zich strikt aan de lestijd, komt niet te vroeg, maar ook niet te laat, en gaat direct 

na de les weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact.  
 Bij aankomst pakt de leerling zijn of haar instrument uit in De Vier Gezichten op de daarvoor 

aangewezen tafel in de hal en wacht daar tot zijn of haar les begint. De docent haalt op gepaste 
afstand de leerling hier op. 

 Na de les kan de leerling bij zijn de tafel zijn of haar spullen opruimen en via de voordeur De Vier 
Gezichten verlaten voordat de volgende leerling er is.  

 Het is niet toegestaan om instrumenten in De Vier Gezichten achter te laten. De leerling moet 
deze gelijk meenemen.  

 Het toiletgebruik door leerlingen is in De Vier Gezichten niet toegestaan. Ga dus thuis naar het 
toilet.  
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 De lessen zijn per docent verdeeld over de lokalen (zie bijlage 2). Iedere docent heeft een ander 
lokaal: 

 Leslokaal 1 – Jan Jager / koperblaasinstrumenten 
 Leslokaal 2 – Frank Ritsema / ritmisch slagwerk 
 Leslokaal 3 – Patricia Swart / saxofoon 
 Grote zaal – Frank Ritsema / melodisch slagwerk 

 

Muziekles  
 Per week willen we exact weten welke docent lesgeeft en welke leerling wel of niet komt. De 

leerling geeft dit door aan de docent, die dit wekelijks doorgeeft aan de opleidingscoördinator.   
 In de leslokalen zijn desinfecterende zeep, spray en tissues beschikbaar die voor zowel docent als 

leerling bij elke les gebruikt moet worden.  
 De deuren van de lokalen blijven zoveel mogelijk open staan, zodat niemand de klink hoeft vast te 

pakken. Indien dit niet mogelijk is maakt de docent na gebruik de klink schoon. 
 Bij de lokalen hangen de namen van de docenten. 
 Docent en leerling moeten de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij 

aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan.  
 Wij vragen de leerlingen een doekje mee te nemen zodat condens uit het instrument in het 

doekje kan worden opgevangen en niet op de vloer terecht komt. 
 De leerling wast dit doekje thuis na iedere les op 60 graden. 
 Na gebruik van de lessenaar (en eventueel piano) worden deze door de docent schoongemaakt 

met de schoonmaakmiddelen ter plaatse. 
 De leerling volgt aanwijzingen van de docent op. 
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BIJLAGE 2 – PLATTEGROND EN INSTRUCTIES INDIVIDUELE MUZIEKLESSEN 
 
Rood 
Je komt binnen via de hoofdingang. In de hal plaats je jouw koffer (blaasinstrumenten) op tafel A of 
tafel B, welke op dat moment vrij is en je opent de koffer. (tussen deze tafels staat een scherm) 
Bij de wastafel (1) was je jouw handen volgens de aangegeven instructies. Hierna haal je jouw 
instrument uit de koffer. 
Je wacht bij de tafel tot de les van de leerling voor jou klaar is en deze leerling via de andere kant van 
het scherm De Vier Gezichten kan verlaten. Je wacht tot de docent aangeeft dat jij het leslokaal 
binnen mag komen. 
 
Groen 
Via de groene lijn ga je rechtstreeks naar het juiste leslokaal. 
 
 

 
  

A B 
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Frank Melodisch slagwerk 
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Blauw 
Als jouw muziekles is afgelopen ga je rechtstreeks via de blauwe lijn terug naar tafel A of B, je pakt je 
spullen en verlaat het gebouw. 
 

Patricia 
Saxofoon 

Jan 
Koperblaasinstrumenten 

Frank 
Ritmisch slagwerk 


