Protocol leerlingen per 1 juni 2020
Algemeen
- Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je les het gebouw binnen.
-

Was je handen voor je naar les komt.

-

Voor leerlingen met een verhoogd risico, of met gezinsleden met een verhoogd
risico kunnen de lessen online door gaan. Dit stem je af met je docent.

-

Als je verkouden bent, hoest of koorts hebt, kom je niet naar les. De docent zal

-

dit bij aanvang van de les vragen. De les kan dan online gegeven worden.
Kom alleen, voor kinderen tot 6 jaar geldt dat ze door één ouder begeleid
mogen worden.

-

De toiletten kunnen alleen bij grote uitzondering gebruikt worden, ga dus vooraf
thuis naar het toilet.

In de Tuyter
-

De Tuyter is verdeeld in twee delen. Het linkerdeel van de hoofdingang is voor
de Muziekschool. Dit staat duidelijk aangegeven. Aan de rechterkant kan een
wachtrij staan voor de bibliotheek, je kunt daar gewoon links langslopen

-

Je houdt dus links aan en loopt langs de balie waar je je meldt en aangeeft dat je
voor muziekles komt.

-

Wacht in de ontmoetingsruimte (of bij mooi weer lekker buiten) tot je een

-

berichtje krijgt dat je kunt binnen komen. Hiervoor zijn plekken aangewezen.
Bij de ingang van de muziekschool staat een hygiënische zuil waar je je handen

-

moet desinfecteren.
Ook in de gangen van de Muziekschool houd je altijd links aan. Dit is duidelijk
aangegeven.

-

De docent houdt de deur open en je loopt door naar het deel van het lokaal dat
voor je is gereserveerd.

-

De lokalen zijn door middel van plastic schermen verdeeld in een deel voor de

-

leerling en een deel voor de docent.
Je jas hang je over een stoel die daarvoor in het lokaal klaarstaat.

Tijdens de les
In het lokaal zijn schoonmaakmiddelen voor handen. Voor toetsenisten (piano,
keyboard en orgel), drummers en harpisten geldt dat ze voorafgaand aan hun les
het instrument schoonmaken. Dit kost slechts enkele minuten van je de les. Volg
hiervoor de instructie van je docent.
-

Blazers nemen zelf een schone doek mee om eventueel condenswater dat op de
grond valt op te ruimen. Blaasinstrumenten worden na afloop niet
schoongemaakt, dat doe je pas thuis.

Na afloop
-

De docent maakt de deur voor je open.

-

Houd ook nu weer links aan.
Desinfecteer ook bij vertrek je handen.

-

Vertrek meteen uit het gebouw.

Laten we er met elkaar zorgen dat we voldoende afstand houden en bovenstaande
afspraken blijven nakomen, zo kunnen we op een veilige manier weer de één op één
lessen hervatten.

