Protocol corona-maatregelen muziekvereniging DWS Achterveld – Versie 20 mei 2020

Protocol coronamaatregelen muziekvereniging DWS Achterveld
Bij alle activiteiten van DWS, waaronder de (individuele) lessen en repetities, worden de regels van
het RIVM nageleefd. Dit betekent:
• iedereen ouder dan 12 jaar houdt anderhalve meter afstand van elkaar;
• we wassen onze handen vaak en goed;
• we schudden geen handen;
• we hoesten en niezen in onze elleboog;
• we zitten niet aan ons gezicht;
• we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of benauwdheidsklachten).
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Bestuursmaatregelen
Naast de richtlijnen van het RIVM, treft het bestuur de volgende maatregelen:
• Er wordt een protocol opgesteld, gedeeld met de leden en docenten/dirigenten en op de website
van DWS geplaatst (homepage).
• De ochtend voor elke les/repetitie wordt de betreffende leden via whatsapp de volgende vragen
gesteld (triage). Deze vragen komen ook op de deur van de Moespot te hangen. Alleen wanneer
elke vraag met nee wordt beantwoord, kan deel worden genomen aan de les/repetitie:
o Heb jij last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of
benauwdheidsklachten?
o Heeft iemand in jouw gezin last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging en/of benauwdheidsklachten
Les- en repetitielocaties
• In de Moespot wordt duidelijk aangegeven waar de ingang en uitgang zich bevinden middels
bordjes. Daarnaast zullen er in de gang twee vakken gemarkeerd worden, op 1,5 meter afstand
van elkaar. Hier kunnen leerlingen plaatsnemen bij binnenkomst.
• De hygiëneregels en poster van de Rijksoverheid
(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/content/gallery/rijksoverheid/contentafbeeldingen/onderwerpen/coronavirus/posters-jpg/poster-hygiene-wat-moet-jedoen.jpg?download) hangen op een zichtbare plek in de Moespot en bij andere les- en
repetitielocaties.
• Bij de ingang, uitgang en in elke ruimte van de les- en repetitielocatie is desinfectiemiddel
aanwezig, zodat iedereen bij binnenkomst de handen kan ontsmetten.
• In elke les- en repetitieruimte zullen schoonmaakmiddelen, zoals schoonmaakdoekjes en -spray,
aanwezig zodat de handvaten en lichtknopjes na elke les gereinigd kunnen worden.
• In de les- en repetitieruimtes zullen vakken/plekken gemarkeerd worden, zodat het voor de
leerlingen, leden en docenten/dirigenten duidelijk is waar zij zich tijdens de lessen en repetities
mogen bevinden.
Repetities majorettes (vanaf 6 mei)
• De repetities van de majorettes vinden plaats op de velden van SV Achterveld.
• Tussen de verschillende groepen zit 15 minuten tijd.
Lessen slagwerkleerlingen (vanaf 20 mei)
• De lessen van de slagwerkleerlingen vinden plaats in de hobbyruimte van De Moespot.
• Lestijden worden aangepast; de lengte van elke les wordt 25 minuten en tussen elke les zal 10
minuten worden gepland (met uitzondering van gezinsleden). Tevens zullen de aanvangstijden
van de slagwerk- en blaasinstrument lessen 10 minuten van elkaar verschillen (uitgezonderd
gezinsleden). Deze tijden worden gecommuniceerd met de docenten en leerlingen.
• In eerste instantie zal er geen extra (bestuurs)lid aanwezig zijn gedurende de lessen. Dit omdat de
docenten erop kunnen toezien dat de leerlingen de richtlijnen naleven gezien er maximaal twee
leerlingen per docent in de Moespot aanwezig zijn. Blijkt dat dit niet haalbaar is, zal ervoor
gezorgd worden dat er een extra persoon is die het naleven van de richtlijnen op zich neemt.
• Er wordt gezorgd voor de mogelijkheid om gebruik te maken een plexiglas scherm of doorzichtig
zeil tijdens de lessen.
Repetities drumband (vanaf 3 juni)
• Wanneer lessen en repetities in hetzelfde gebouw plaatsvinden, wordt gezorgd dat ten minste 15
minuten zit tussen de begin- en/of eindtijd van de lessen en/of repetities.
• De repetities van de drumband vinden plaats in de grote zaal van De Moespot. De locaties van de
slagwerkinstrumenten worden, ten minste anderhalve meter van elkaar, gemarkeerd op de vloer.
Hiervan wordt ook een plattegrond gemaakt en gedeeld met de leden.
• De slagwerkinstrumenten worden door maximaal twee leden klaargezet en weer opgeruimd.
Zowel na het klaarzetten als het opruimen worden de instrumenten en gezamenlijk te gebruiken
stokken en toebehoren ontsmet. Na afloop desinfecteren deze personen ook de deurklinken en
lichtknoppen.
• Het naleven van de regels in het protocol is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en we spreken
elkaar hier ook op aan. Daarnaast is één lid verantwoordelijk als aanspreekpunt en als zodanig
goed herkenbaar (bijvoorbeeld een hesje).
•

Als gevolg van het aangepaste lesrooster, omdat er nu tijd tussen de lessen moet zitten, vervallen
de repetities van de drumtalentband tot de zomervakantie.
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Individuele lessen blaasinstrumenten (vanaf 3 juni)
• De lessen van de leerling op een blaasinstrument vinden plaats in de vergaderzaal van de
Moespot.
• Lestijden worden aangepast; de lengte van elke les wordt 25 minuten en tussen elke les zal 10
minuten worden gepland (met uitzondering van gezinsleden). Tevens zullen de aanvangstijden
van de slagwerk- en blaasinstrument lessen 10 minuten van elkaar verschillen (uitgezonderd
gezinsleden). Deze tijden worden gecommuniceerd met de docenten en leerlingen.
• In eerste instantie zal er geen extra (bestuurs)lid aanwezig zijn gedurende de lessen. Dit omdat de
docenten erop kunnen toezien dat de leerlingen de richtlijnen naleven gezien er maximaal twee
leerlingen per docent in de Moespot aanwezig zijn. Blijkt dat dit niet haalbaar is, zal ervoor
gezorgd worden dat er een extra persoon is die het naleven van de richtlijnen op zich neemt.
• Er wordt gezorgd voor de mogelijkheid om gebruik te maken een plexiglas scherm of doorzichtig
zeil tijdens de lessen.
Repetities blaasinstrumenten
• Over het hervatten van de repetities voor blaasinstrumenten wordt een besluit genomen nadat er
meer duidelijkheid is over de verspreiding van aerosolen bij het bespelen van een
blaasinstrument.
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Protocol repetities majorettes
De repetities van de majorettes vinden vanaf 6 mei tot en met 15 juli elke woensdag plaats op de
sportvelden van SV Achterveld. De repetities zijn in drie groepen van 15.00 – 15.45 uur, 16.00 – 16.45
uur en 17.00 – 17.45 uur.
Bij de individuele lessen houden wij ons aan de regels van het RIVM, deze regels zullen ook op de
locatie hangen. Daarnaast hanteren wij de volgende afspraken:
• Is een speler of trainer verkouden en/of heeft andere ziekteverschijnselen, dan dient deze thuis te
blijven. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of andere ziekteverschijnselen.
• Personen die zich niet houden aan de regels of verkouden zijn of ziekteverschijnselen hebben
zullen niet toegelaten worden, c.q. naar huis gestuurd worden. Bij het niet houden aan de regels
bestaat de kans dat het lid niet meer welkom is op de trainingen.
Voorbereiding
• Gat thuis naar het toilet voor het dansen, zodat je niet tijdens het dansen naar het toilet hoeft.
• We verzoeken iedereen een eigen bidon mee te nemen
Aankomst en vertrek
• Kom zoveel mogelijk zelf (alleen) naar het voetbalveld en niet in grotere groepen.
• Ouders mogen niet op het sportcomplex komen.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar
huis.
• De jongeren zullen bij het hek worden opgevangen door een van de trainers (of een ouder) die
ervoor zorgt dat er geen andere personen dan de jongeren en trainers op ons sportpark aanwezig
zullen zijn.
• De jongeren gaan bij aankomst direct naar het veld waar ze gaan dansen. Na de training verlaten
ze direct het complex.
• Iedereen loopt om de kantine naar het veld, dus niet vanaf de parkeerplaats linksaf via het
ballenhok (dit zal worden afgezet en is alleen toegankelijk voor trainers).
• De trainers verlaten, direct nadat ze de materialen hebben opgeruimd, direct het complex waarbij
ze uiteraard de 1,5 meter afstand in acht houden.
• Ga na afloop van de training niet met z’n allen voor het hek staan wachten maar verspreid je over
de parkeerplaats, de kinderen komen zelf naar de ouders toe.
Repetitielocatie en hygiënemaatregelen
• De kleedkamers en kantine zijn dicht. Iedereen komt (zoals gebruikelijk) in makkelijke kleding naar
het voetbalveld toe.
• Er zal desinfecteringszeep bij de ingang staan, waar in ieder geval personen vanaf 13 jaar hun
handen mee moeten desinfecteren.
• Bij aankomst van de jongeren ouder dan 12 jaar zullen de begeleiders/trainers zorgen dat de
jongeren niet als groep bij elkaar staan en de 1,5 meter afstand in acht nemen.
• Trainers en jongeren van 13 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Maak afloop van de training eventuele attributen (zoals de baton) goed schoon en maak tijdens de
training geen gebruik van elkaars attributen.
Coördinatie
• Per leeftijdscategorie zal er een herkenbare coördinator/trainer aanwezig zijn.
Tijdens de trainingen worden de aanwezige kinderen in groepen verdeeld (6 tot 8 kinderen per
groep).
• Tevens zal er een algemene coördinator zijn, die de kinderen bij het toegangshek opvangt en de
bevoegdheid heeft personen (zowel kinderen als volwassenen) naar huis te sturen die zich niet
aan de richtlijnen houden.
Jeugd tot en met 12 jaar
• Fysiek contact tussen de kinderen is toegestaan. De trainers zullen 1,5 meter afstand houden van
de kinderen en van elkaar. Er dansen maximaal 20 kinderen tegelijk.
Jeugd van 13 tot en met 18 jaar
• Fysiek contact tussen de jongeren is niet toegestaan. Bij alle dansvormen zal rekening moeten
worden gehouden met de 1,5 meter afstand die tussen de spelers (en trainers) gehouden moet
worden. Er dansen maximaal 12 jongeren tegelijk.
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Protocol individuele lessen voor leerlingen
De individuele lessen van de slagwerkleerlingen vinden vanaf 20 mei tot en met 15 juli elke woensdag
van 17.15 – 19.15 uur (tot 1 juni tot 19.50 uur) plaats in hobbyruimte van de Moespot.
De individuele lessen van de leerlingen op een blaasinstrument vinden vanaf 1 juni tot en met 15 juli
van 15.55 – 19.05 uur elke woensdag plaats in de vergaderzaal van de Moespot.
Bij de individuele lessen houden wij ons aan de regels van het RIVM, deze regels zullen ook in de
Moespot hangen. Daarnaast hanteren wij de volgende afspraken:
• Is een leerling verkouden en/of heeft deze andere ziekteverschijnselen, dan dient deze thuis te
blijven. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of andere ziekteverschijnselen. Indien de
gezondheid dit toelaat, zal de les wel digitaal plaatsvinden.
• Personen die zich niet houden aan de regels of verkouden zijn of ziekteverschijnselen hebben
zullen niet toegelaten worden, c.q. naar huis gestuurd worden. Bij het niet houden aan de regels
bestaat de kans dat het lid niet meer welkom is bij de lessen.
Lestijden
• Tussen de lessen zal 10 minuten tijd gepland worden (met uitzondering van gezinsleden), zodat
er zo min mogelijk mogelijkheden tot onderling contact zijn. Daarnaast zullen de lessen door
verschillende docenten 10 minuten in aanvangstijd verschillen (uitgezonderd gezinsleden). De
lessen zullen 25 minuten duren.
Voorbereiding
• Ga thuis naar het toilet voor de les, zodat je niet tijdens de les naar het toilet hoeft.
• Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook
condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
• Blazers nemen hun eigen spuugdoekje mee. Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in
het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen met dit doekje.
• Indien nodig zetten docenten vooraf aan de les spullen klaar.
Aankomst en vertrek
• Iedereen komt zoveel mogelijk zelf (alleen) naar de Moespot en niet in grotere groepen. Ouders
mogen niet in de Moespot komen. Breng je je kind wel naar de les, zet je kind dan buiten af.
• De ingang is aan de voorkant van de Moespot aan de Jan van Arkelweg. Iedereen verlaat de
Moespot bij de ingang aan de zijkant, aan de Rentincksraat.
• Indien er buiten de Moespot meerdere personen wachten op een leerling, verspreid je dan over
het plein voor de Moespot met 1,5 meter afstand.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van je les en ga na afloop direct naar huis.
Leslocatie en hygiënemaatregelen
• Bij binnenkomst en vertrek wast iedereen de handen met water en zeep en/of met
desinfecteringszeep. Deze zal bij de ingang, uitgang en in de lesruimtes aanwezig zijn.
• De leerlingen nemen bij aankomst plaats in het daarvoor gemarkeerde vak en pakken hier hun
spullen uit. De docent haalt hen op.
• De deuren van lokalen blijven waar mogelijk open staan, zodat minder aangeraakt hoeft te
worden. Wanneer niet mogelijk wordt voor en na afloop van de les de deur geopend door de
docent (niet door de leerling zelf).
• De bar is dicht, neem dus je eigen drinken mee.
• Docenten en leerlingen houden ten minste 1,5 meter (slagwerk) / 3 meter (blaasinstrumenten)
afstand van elkaar. De docent zal plaatsnemen bij de muur tegenover de deur en de leerling zal
een plek vlakbij de deur aangewezen krijgen. Indien het houden van de hiervoor genoemde
afstand niet mogelijk is, zal gebruik worden gemaakt van een plexiglasscherm/doorzichtig zeil
en/of een aanwijsstok.
• Maak tijdens de les geen gebruik van attributen van een ander. De docent maakt na afloop van de
les eventuele attributen (zoals de baton, slagwerkinstrumenten), handvaten en lichtknopjes goed
schoon.
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Protocol repetities drumband voor leden
De repetities van de drumband vinden vanaf 1 juni tot en met 15 juli elke woensdag van 19.45 – 21.30
uur plaats in de grote zaal van de Moespot.
Bij de repetities houden wij ons aan de regels van het RIVM, deze regels zullen ook in de Moespot
hangen. Daarnaast hanteren wij de volgende afspraken:
• Is een lid verkouden en/of heeft deze andere ziekteverschijnselen, dan dient deze thuis te blijven.
Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of andere ziekteverschijnselen. Indien de gezondheid dit
toelaat, zal de les wel digitaal plaatsvinden.
• Personen die zich niet houden aan de regels of verkouden zijn of ziekteverschijnselen hebben
zullen niet toegelaten worden, c.q. naar huis gestuurd worden. Bij het niet houden aan de regels
bestaat de kans dat het lid niet meer welkom is bij de lessen.
Voorbereiding
• De repetities van de drumband vinden plaats in de grote zaal van de Moespot. De locaties van de
slagwerkinstrumenten worden, ten minste anderhalve meter van elkaar, gemarkeerd op de vloer.
Hiervan wordt ook een plattegrond gemaakt.
• De slagwerkinstrumenten worden door maximaal twee leden klaargezet en weer opgeruimd. Deze
leden zorgen dat alles uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de repetitie klaarstaat.
Zowel na het klaarzetten als het opruimen worden de instrumenten en gezamenlijk te gebruiken
stokken en toebehoren ontsmet. Na afloop desinfecteren deze personen ook de deurklinken en
lichtknoppen.
• Het naleven van de regels in het protocol is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en we spreken
elkaar hier ook op aan. Daarnaast is één lid verantwoordelijk als aanspreekpunt en als zodanig
goed herkenbaar (bijvoorbeeld een hesje). Dit aanspreekpunt is ook één van de maximaal twee
leden die de instrumenten klaarzetten, opruimen en ontsmetten.
• De plattegrond en het verantwoordelijk aanspreekpunt worden ten minste 24 uur voor de repetitie
gedeeld met de leden van de drumband.
Aankomst en vertrek
• De ingang is aan de voorkant van de Moespot aan de Jan van Arkelweg. Iedereen verlaat de
Moespot bij de ingang aan de zijkant, aan de Rentincksraat.
• Kom (zo veel mogelijk) alleen naar de Moespot. Ouders mogen niet in de Moespot komen. Breng
je je kind wel naar de repetitie, zet je kind dan buiten af. Betreedt de Moespot één voor één en
met minimaal 1,5 meter afstand.
• Indien er buiten de Moespot meerdere personen wachten, verspreid je dan over het plein voor de
Moespot met 1,5 meter afstand.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de repetitie en ga na afloop direct naar huis.
Repetitielocatie en hygiënemaatregelen
• Bij binnenkomst en vertrek wast iedereen zijn/haar handen met water en zeep en/of met
desinfecteringszeep. Deze zal bij de ingang, uitgang en in de lesruimtes aanwezig zijn.
• Iedereen loopt na binnenkomst en het desinfecteren direct naar zijn/haar plek in de grote zaal.
Houdt te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar.
• De deuren van lokalen blijven waar mogelijk open staan, zodat minder aangeraakt hoeft te
worden. Wanneer niet mogelijk wordt voor en na afloop van de repetitie de deur geopend door het
herkenbare aanspreekpunt.
• De bar is alleen in de pauze open. Voor en na de repetitie is de bar dicht.
• Ga thuis naar het toilet en beperkt het toiletbezoek in de Moespot. Voor toiletbezoek zijn in de
Moespot één urinoir, één damestoilet en het invalidentoilet in gebruik. De overige toiletten zijn
gesloten.
• Maak tijdens de repetitie geen gebruik van attributen van een ander. Desinfecteer wanneer een
wisseling van instrument nodig is én na afloop van de les jouw instrument(en), stokken en
eventuele attributen goed. Houd ook bij het wisselen van instrument ten alle tijd 1,5 meter afstand
van elkaar.
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Protocol Individuele lessen slagwerkleerlingen en repetities drumband voor de
docent/dirigent
De lessen van de individuele slagwerkleerlingen vinden plaats in de hobbyruimte van de Moespot.
De repetities van de drumband vinden plaats in de grote zaal van de Moespot.
Bij de individuele lessen en repetities houden wij ons aan de regels van het RIVM, deze regels zullen
ook in de Moespot hangen. Daarnaast hanteren wij de volgende afspraken:
• Is een docent/dirigent verkouden en/of heeft deze andere ziekteverschijnselen, dan dient deze
thuis te blijven. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of andere ziekteverschijnselen. Indien de
gezondheid dit toelaat, zal de les wel digitaal plaatsvinden.
• Personen die zich niet houden aan de regels of verkouden zijn of ziekteverschijnselen hebben
zullen niet toegelaten worden, c.q. naar huis gestuurd worden.
Les- en repetitielocatie en hygiënemaatregelen
• De ingang is aan de voorkant van de Moespot aan de Jan van Arkelweg. Iedereen verlaat de
Moespot bij de ingang aan de zijkant, aan de Rentincksraat.
• Ben niet langer in de Moespot aanwezig dan nodig.
• De deuren van lokalen blijven waar mogelijk open staan, zodat minder aangeraakt hoeft te
worden.
o Wanneer niet mogelijk wordt voor en na afloop van de les de deur geopend door de docent
(niet door de leerling zelf).
o Wanneer niet mogelijk wordt voor en na afloop van de repetitie de deur geopend door het
herkenbare aanspreekpunt.
• Bij binnenkomst wast iedereen zijn/haar handen met water en zeep en/of met
desinfecteringszeep. Deze zal bij de ingang en in de lesruimtes aanwezig zijn. De docent
desinfecteert de handen na elke les en voor en na de repetitie.
• De bar is dicht en alleen open tijdens de repetitie van de drumband, neem je eigen drinken mee.
• De leerlingen mogen geen gebruik maken van het toilet, de leden van de drumband en de
docent/dirigent wel. Hiervoor zijn in de Moespot één urinoir, één damestoilet en het invalidentoilet
in gebruik. De overige toiletten zijn gesloten.
• Maak tijdens de lessen en repetities geen gebruik van attributen van een ander. Desinfecteer
wanneer een wisseling van instrument nodig is én na afloop van de les jouw instrument(en),
stokken en eventuele attributen goed. Houd ook bij het wisselen van instrument ten alle tijd 1,5
meter afstand van elkaar.
Lessen
• Tussen de lessen zal 10 minuten tijd gepland worden (met uitzondering van gezinsleden), zodat
er zo min mogelijk mogelijkheden tot onderling contact zijn. Daarnaast zullen de lessen door
verschillende docenten 10 minuten in aanvangstijd verschillen (uitgezonderd gezinsleden). De
lessen zullen 25 minuten duren.
• Zie erop toe dat iedereen zoveel mogelijk zelf (alleen) naar de Moespot komt en niet in grotere
groepen en laat ouders niet toe in de Moespot. Mochten er zaken besproken moeten worden doe
dit dan buiten en houdt 1,5 meter afstand.
• Wijs de leerlingen op de gemarkeerde vakken waarin zij plaats kunnen nemen bij aankomst en de
spullen uit kunnen pakken. Haal hen hier op bij aanvang van de les.
• Iedereen houdt ten minste 1,5 meter afstand van elkaar. Tijdens de lessen neemt de docent
plaats bij de muur tegenover de deur en de leerling zal een plek vlakbij de deur aangewezen
krijgen. Indien het houden van de hiervoor genoemde afstand niet mogelijk is, zal gebruik worden
gemaakt van een plexiglasscherm/doorzichtig zeil en/of een aanwijsstok.
• Desinfecteer na de laatste les alle gebruikte instrumenten en toebehoren en ruim deze op in het
instrumentenhok. Desinfecteer ook de lampenknoppen en deurklinken en verlaat hierna direct de
Moespot.
Repetities
• Tussen de laatste les en de start van de repetitie zit ten minste 15 minuten.
Desinfecteer na de laatste les alle gebruikte instrumenten en toebehoren en ruim deze op in het
instrumentenhok of plaats deze, wanneer nodig, in de grote zaal voor de repetitie van de
drumband. Desinfecteer de lampenknoppen en deurklinken van de leslocatie en neem plaats op
de voor de dirigent bestemde locatie in de grote zaal.
• Iedereen houdt ten minste 1,5 meter afstand van elkaar en neemt plaats op de voor hem/haar
gemarkeerde plek. Voor de repetities van de drumband wordt hiervoor vooraf een plattegrond
gedeeld.
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Protocol Individuele lessen leerlingen blaasinstrumenten voor de docent/dirigent
De lessen van de individuele leerlingen op een blaasinstrument vinden plaats in de vergaderzaal van
de Moespot.
Bij de individuele lessen en repetities houden wij ons aan de regels van het RIVM, deze regels zullen
ook in de Moespot hangen. Daarnaast hanteren wij de volgende afspraken:
• Is een docent/dirigent verkouden en/of heeft deze andere ziekteverschijnselen, dan dient deze
thuis te blijven. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of andere ziekteverschijnselen. Indien de
gezondheid dit toelaat, zal de les wel digitaal plaatsvinden.
• Personen die zich niet houden aan de regels of verkouden zijn of ziekteverschijnselen hebben
zullen niet toegelaten worden, c.q. naar huis gestuurd worden.
Les- en repetitielocatie en hygiënemaatregelen
• De ingang is aan de voorkant van de Moespot aan de Jan van Arkelweg. Iedereen verlaat de
Moespot bij de ingang aan de zijkant, aan de Rentincksraat.
• Ben niet langer in de Moespot aanwezig dan nodig.
• De deuren van lokalen blijven waar mogelijk open staan, zodat minder aangeraakt hoeft te
worden.
o Wanneer niet mogelijk wordt voor en na afloop van de les de deur geopend door de docent
(niet door de leerling zelf).
• Bij binnenkomst wast iedereen zijn/haar handen met water en zeep en/of met
desinfecteringszeep. Deze zal bij de ingang en in de lesruimtes aanwezig zijn. De docent
desinfecteert de handen na elke les.
• De bar is dicht, neem dus je eigen drinken mee.
• De leerlingen mogen geen gebruik maken van het toilet, de docent wel. Hiervoor zijn in de
Moespot één urinoir, één damestoilet en het invalidentoilet in gebruik. De overige toiletten zijn
gesloten.
• Maak tijdens de lessen en repetities geen gebruik van attributen van een ander. Desinfecteer
wanneer een wisseling van instrument nodig is én na afloop van de les jouw instrument(en),
stokken en eventuele attributen goed. Houd ook bij het wisselen van instrument ten alle tijd 1,5
meter afstand van elkaar.
Lessen
• Tussen de lessen zal 10 minuten tijd gepland worden (met uitzondering van gezinsleden), zodat
er zo min mogelijk mogelijkheden tot onderling contact zijn. Daarnaast zullen de lessen door
verschillende docenten 15 minuten in aanvangstijd verschillen. De lessen zullen 25 minuten
duren.
• Zie erop toe dat iedereen zoveel mogelijk zelf (alleen) naar de Moespot komt en niet in grotere
groepen en laat ouders niet toe in de Moespot. Mochten er zaken besproken moeten worden doe
dit dan buiten en houdt 1,5 meter afstand.
• Wijs de leerlingen op de gemarkeerde vakken waarin zij plaats kunnen nemen bij aankomst en de
spullen uit kunnen pakken. Haal hen hier op bij aanvang van de les.
• Iedereen houdt tijdens de les ten minste 3,0 meter afstand van elkaar. Tijdens de lessen neemt de
docent plaats bij de muur tegenover de deur en de leerling zal een plek vlakbij de deur
aangewezen krijgen. Indien het houden van de hiervoor genoemde afstand niet mogelijk is, zal
gebruik worden gemaakt van een plexiglasscherm/doorzichtig zeil en/of een aanwijsstok.
• Desinfecteer na de laatste les alle gebruikte instrumenten en toebehoren en ruim deze op in het
instrumentenhok. Desinfecteer ook de lampenknoppen en deurklinken en verlaat hierna direct de
Moespot.
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