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INHOUD PROTOCOL



WAAROM EEN PROTOCOL

Om het besmettingsgevaar te minimaliseren en de 

veiligheid van cursisten/leerlingen en docenten 

waarborgen hebben we een 1,5 meter protocol 

opgesteld. Iedereen die onze locaties bezoekt 

moet zich aan deze afspraken en richtlijnen te 

houden. Lees daarom onderstaande regels goed 

door zodat je deze toepast op het moment dat je 

de muziekschool bezoekt



Ons protocol is opgebouwd uit adviezen en maatregelen die 

opgesteld zijn door:

- Het RIVM

Rijksinstituut voor gezondheid en leefbare leefomgeving 

- Veiligheidsregio Waterland

Werkt samen met gemeente, brandweer, politie en werkt aan 

een veilige omgeving voor bewoners

- Cultuurconnectie

Branchevereniging die belangen behartigt van o.a. 

muziekscholen. Zij geven branche specifieke adviezen.

ONDERBOUWING



Voor iedereen gelden de volgende RIVM richtlijnen:

- volwassenen 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.

RICHTLIJNEN EN MAATREGELEN Geulenstraat



Voor je bezoek aan de muziekschool:

• Ga thuis voordat je naar de muziekschool komt naar het toilet

• Degene die les heeft bezoekt, indien mogelijk alleen 

de muziekles

• Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als 

het gaat om slagwerk (wel eigen drumstokken), 

piano, elektronische toetsen of harp.

• Er mag maximaal één leerling gebruik maken van de trap of lift

• Bezoekers en ouders wachten buiten of in de auto of als 

het niet anders kan in de hal op de begane grond

RICHTLIJNEN EN MAATREGELEN Geulenstraat



Aanvang bij muziekles:

• Ga 5 minuten voor aanvang les naar de eerste verdieping en 

neem plaats op een stoel in de (wacht)ruimte rond de lift.

• Zowel docent als cursist desinfecteren de handen 

voor aanvang van de les

• De docent doet zelf de deur open en dicht om je in en 

uit het lokaal te laten.

• Hang je jas op in het lokaal, niet in de gang

• Wil je nog iets bespreken met de administratie of 

met een docent doe dit dan via de e-mail of telefonisch

• Na de les ga je gelijk naar huis, blijf niet langer dan nodig 

in het pand

RICHTLIJNEN EN MAATREGELEN Geulenstraat



De voordeur en de deur naar de hal in de Geulenstraat 62 gaan 

automatisch open of blijven open staan.

Bij binnenkomst in de gang staan ontsmettingsmaterialen klaar 

voor de handen. Die moeten gebruikt worden.

Bij aanvang van de les vraagt de docent of 

je verkoudheidsklachten hebt. Ga bij twijfel alsjeblieft niet naar 

de les.

In elk lokaal staat een handpompje klaar die de leerling en 

docent dienen te gebruiken.

Houd 1,5 meter afstand van medebezoekers en docenten.

AANPASSINGEN AAN ONS GEBOUW



Tafels en stoelen in de hal en gang zijn naar de richtlijnen 

opnieuw opgesteld. Leerlingen en eventueel ouders kunnen op 

gepaste afstand wachten.

De lift en trap mag maar door één iemand worden gebruikt. 

Houdt rekening met anderen door netjes te wachten.

Er hangen kreten en posters door het gebouw om de 

belangrijkste richtlijnen duidelijk te maken.

AANPASSINGEN AAN ONS GEBOUW vervolg



e

Muziekschool Waterland verzorgt het beheer (op locatie) van het 

pand aan de Geulenstraat. Dit protocol is opgesteld door Timo Groot 

de beheerder van Muziekschool Waterland. E.e.a. in samenspraak 

met Muziekles Waterland en Odion dagopvang. Om deze reden 

verloopt de communicatie via de beheerder.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Timo 

Groot 0299-427812 of via de mail info@muziekschoolwaterland.nl

Inhoudelijke vragen over lessen, vakantie, rooster, volgend seizoen 

kunt u het beste vragen aan uw docent.

COMMUNICATIE



e

Onthoud dat de maatregelingen en het protocol kunnen veranderen. 

We zijn hierin afhankelijk van de daling van de 

Coronabesmettingscijfers. We doen echter ons best om iedereen op 

tijd van de juiste informatie te voorzien.

Heeft u verdere vragen omtrent het Coronavirus? De meeste vragen 

zijn online op de site www.rivm.nl te vinden.

De uitgebreide versie van het protocol van de branchevereniging 

Cultuurconnectie kunt via deze link vinden:

https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-

pandemie/branchespecifiek/protocol

TOT SLOT

http://www.rivm.nl
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol

