
Protocol Muziekschool Amersfoort  

Gedeeltelijke Opstart Fysieke Lessen  

Inleiding 

Veiligheid medewerkers, docenten en cursisten staat ten alle tijden voorop.


Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.


Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Medewerkers, docenten en cursisten houden zich aan de 
RIVM-richtlijnen. 


De muzieklessen kunnen weer in fases opgestart worden. Voorlopig met 1 lokaal per locatie.

De lessen op afstand blijven we ook aanbieden.


Deze opstart is in goed overleg met de Gemeente Amersfoort in behandeling genomen. De 
gemeente Amersfoort heeft ons akkoord gegeven om de fysieke lessen weer gedeeltelijk op te 
starten.


Algemeen 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:


- Volwassenen houden 1,5 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.


De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. 

Dat betekent dat op de locatie (bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen) het volgende 
beschikbaar is:

-  desinfecterende handgel

- zeep

- papieren handdoekjes

- oppervlaktesprays


Acties Muziekschool Amersfoort  

- Leslokalen worden dagelijks schoongemaakt door onze medewerkers.

- Op maandag en vrijdag is Clazien Hamelink het aanspreekpunt voor de verantwoording van de 

veiligheids- en hygiënemaatregelen.

- Op dinsdag, woensdag en donderdag is Esther Blik het aanspreekpunt voor de verantwoording 

van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.

- Hygiene regels hangen op een zichtbare plek op onze locatie.

- We proberen zoveel mogelijk 1 ingang en een aparte uitgang te gebruiken om zo de 1,5 meter 

te garanderen.

- Looproutes worden duidelijk aangegeven door docent en medewerker.

- Alleen 1 op 1 lessen zijn mogelijk.
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Protocol voor leerlingen/cursisten 

- Houd 1,5 meter afstand.

- Schud geen handen.

- Handel randzaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.

- Kom zo mogelijk alleen.

- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,

  keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of

   benauwdheid klachten.

- Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

- Gebruik maken van het toilet is niet mogelijk.

- De wachtruimtes zijn gesloten.


Protocol voor Docenten 
- Fysiek les mag alleen 1 op 1, het verzorgen van duolessen is niet toegestaan.

- Gebruik je eigen instrument tijdens de lessen (Gitaren van de muziekschool zijn voorlopig niet 

beschikbaar om als lesinstrument te gebruiken)

- 1,5 meter afstand tussen docent en leerling, is verplicht bij volwassenen. Maar hanteren we 

voorlopig ook bij kinderen nog even. 

- Pianolessen verzorgen we op 2 verschillende instrumenten. 1 voor de docent en 1 voor de 

leerling. 

- Instrumenten worden extra schoongemaakt na de les.

- Communiceer het protocol goed met je leerlingen

- Alleen de leerling mag het pand in om de les te volgen.

- We maken zoveel mogelijk gebruik van 1 ingang en 1 uitgang om zo elkaar niet in de weg te 

lopen en 1,5 meter te waarborgen.

- Docent reinigt waar nodig het instrument tijdens de les.

- Lokaal dient na de les netjes en opgeruimd achter te worden gelaten.


Als er updates komen op deze afspraken worden deze z.s.m. gecommuniceerd met de leerlingen 
en docenten. 
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