Protocol opstarten 1 op 1 muzieklessen Stichting
Muziekopleiding Loon op Zand (Wetering, Loon op Zand)
vanaf 15 juni 2020.
1. Doel
Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvatten voor docenten,
leerlingen, ouders en verzorgers met betrekking tot het opstarten van de 1 op 1
muzieklessen bij Stichting Muziekopleiding Loon op Zand (hierna: SMOL), volgens de
geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM.

2. Reikwijdte
Dit protocol heeft betrekking op de individuele muzieklessen (en daarmee op de
betreffende docenten en leerlingen) van SMOL.
3. Aanspreekpunt SMOL
Bernadette Essers-Jacobs is aanspreekpunt namens SMOL.
4. Algemeen
- SMOL zorgt voor het aanwezig zijn van de benodigde
desinfecterende/schoonmaakmaterialen.
- Iedere docent is verantwoordelijk voor het lokaal waarin hij/zij les geeft.
- Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische
wijze omgaan met onverwachte situaties. Het handelen van de docent moet
daarbij altijd in lijn zijn met dit protocol, de regels en adviezen van het RIVM en
het protocol van CultuurConnectie dat binnenkort voor de branche wordt
vastgesteld. De docent spreekt de leerling aan als deze zich niet aan het protocol
houdt.
- Dit protocol is een levend document. Het protocol zal in de komende periode
aangepast of aangevuld worden daar waar de landelijke richtlijnen van het RIVM
het protocol van CultuurConnectie daar aanleiding toe geven. Ook kunnen
onduidelijkheden of zaken die in de praktijk niet blijken te werken aangepast
worden.

5. Wanneer mag je niet naar de les komen
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je
weer komen.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog
ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

6. Algemene hygiëne regels
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstanden van iedere andere persoon buiten
jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling t/m 12 jaar).
• Leerlingen t/m 12 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter te houden.
Leerlingen worden aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en
houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de leerlingen.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Ga voordat je naar de les komt, thuis naar het toilet.
• Was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Was na je les als je weer thuiskomt je handen met water en zeep.
• Vermijd het aanraken van je gezicht, bind je haren vast.
• Schud geen handen

7. Vervoer en aankomst leerlingen
• De lestijd is altijd op een vooraf afgesproken tijdstip.
• Kom maximaal 10 minuten voor afgesproken lestijd naar de Wetering.
• Kom je met de fiets, zorg dan voor voldoende ruimte tussen de fietsen.
• Leerlingen worden (als zij dit niet zelfstandig kunnen) naar de ingang van de
Wetering gebracht (door ouder/verzorger).
• Wacht in de binnenkomst-hal tot de docent je roept (of de leerling die voor jou
les heeft gehad dit doorgeeft namens de docent) om naar het leslokaal te komen.
• Brengers en halers mogen niet blijven kijken/luisteren.
• In ieder lokaal staat handgel klaar om de handen te desinfecteren bij
binnenkomst.

8. Tijdens de les
• Alle leerlingen ontvangen dit protocol voorafgaande aan de les. Bovendien wordt
dit protocol gepubliceerd op de website en bij de leslokalen opgehangen.
• Bij blaasinstrumentlessen moet er minimaal 2 meter afstand worden gehouden.
• Middels tafels of tape wordt in het leslokaal aangegeven welke afstand in acht
genomen dient te worden.
• De leerlingen plaatsen hun jas, tas en eventueel andere spullen aan ‘hun’ kant van
het lokaal.
• De lessen worden zo ingericht dat de afstand aangehouden kan worden.
• De docenten houden deze afstand goed in de gaten en raken de leerlingen (ook
de jongeren tot en met 12 jaar) niet aan.

9. Het lokaal, instrumenten en eventuele materialen
• Docenten zorgen dat ze ruim van tevoren aanwezig zijn, zodat zij hun lokaal goed
kunnen controleren en prepareren en ook om kruising met binnen komende
leerlingen te vermijden.
• Heeft de docent een sleutel uit het sleutelkastje nodig, diens ook dit
schoongemaakt te worden na gebruik.
• De docent roept de leerling -deze wacht in de binnenkomst-hal- naar het
leslokaal of laat de vertrekkende leerling aan de opvolgende leerling doorgeven
dat hij naar het leslokaal kan komen.
• Materialen die de leerlingen zelf meenemen moeten thuis gedesinfecteerd zijn.
• Blaasinstrumenten moeten vóór de les en na de les THUIS schoongemaakt
worden. Ook condenswater moet dus thuis verwijderd worden.
• Condenswater dat tijdens de les uit het instrument op de vloer komt, wordt door
de leerling met de in het leslokaal aanwezige desinfecterende doekje opgepoetst.
• Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten,
mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen.
• Onderaan dit protocol staan de richtlijnen voor de reiniging van instrumenten.
• De deurklink wordt tussen elke les gedesinfecteerd door de docent
• Bij voorkeur doet de docent steeds de deur open en dicht.

10. Vertrek leerling
• Na de les pakt de leerling meteen zijn spullen in
• Hij let er bij het naar buiten lopen op dat er steeds een veilige afstand is ten
opzichte van anderen.
• Ouders/verzorgers die een leerling komen ophalen wachten bij voorkeur buiten,
bij slecht weer op veilige afstand binnen in de hal.

Dit protocol is gemaakt naar aanleiding van het protocol ‘Verantwoord naar een
les/cursus/training’ van CultuurConnectie.

RICHTLIJNEN REINIGEN MUZIEKINSTRUMENTEN

Let bij het reinigen van instrumenten op de volgende zaken:
•
•
•
•
•

Geef speciale aandacht aan de reiniging van mondstukken van blaasinstrumenten
Deel geen rieten.
Let goed op welke oppervlakte/materiaal je welk middel gebruikt (voorkom
schade aan je instrument)
Gebruik desinfecterende vloeistoffen, zoals isopropyl alcohol alleen op (ongelakte)
metalen onderdelen, zoals mondstukken.
Speel je op een houten blaasinstrument, gebruik dan een desinfecterende handgel op alcohol basis als persoonlijke voorzorgsmaatregel.

Wil je je instrument echt veilig en goed schoonmaken kijk dan in onderstaande matrix
(afgeleid van de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Instrument in contact met
Intacte huid
Slijmvliezen
Niet-intacte huid of slijmvliezen

Manier van reinigen/desinfecteren
Alleen reinigen en goed drogen
Reinigen, desinfecteren en drogen
Reinigen en steriliseren

