Protocol Muziekopleiding L’Aventure Musicale
We houden ons aan de algemene maatregelen van het RIVM, die zijn aangevuld met
specifieke maatregelen voor de activiteiten binnen onze muziekopleiding op advies van
de landelijke werkgroep Cultuurconnectie, waarin de KNMO participeert. De KNMO is de
bond voor muziekverenigingen waarvan onze vereniging lid is.
Algemene RIVM-maatregelen
De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:
 Was vaak je handen.
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 Schud geen handen.
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Aanvullende maatregelen voor muzieklessen
 Leerlingen, die vanwege medische redenen in een risicogroep vallen, krijgen online muziekles.
 Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus
(verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot
38 graden Celsius of hoofdpijn) krijgen online muziekles.
 Als leerlingen huisgenoten hebben met koorts en/of benauwdheid blijven leerlingen ook thuis. Als ze 24
uur lang klachtenvrij zijn, mogen ze naar de muziekles komen.
 Muzieklessen vinden 1-op-1 plaats (tot en met 3 personen maximaal, inclusief docent) zonder
aanwezigheid van ouders.
 Zowel muziekdocent als leerlingen desinfecteren de handen bij aanvang van de les.
 De muziekdocent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen
wachten buiten het lokaal op een afgesproken plek.
 De muziekdocent en leerling staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd.
 Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater
moet van tevoren thuis verwijderd worden.
 De muziekdocent raakt geen instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken)
aan.
 Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat op de grond komt, wordt door de leerling zelf
opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. Daarna desinfecteert de
docent het oppervlak na.
 Een desinfecterende spray en poetsdoek is aanwezig in de lesruimte.
Aanvulling voor muziekdocenten
 Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de muziekdocent online muziek.
 De muziekdocent zorgt voor voldoende ventilatie in de lesruimte door de aanwezige ramen (indien
mogelijk) en deuren te openen tussen de lessen in.
 De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie van de situatie
buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.
 De muziekdocent plant, indien nodig, in zijn lesrooster vijf minuten tussen de lessen in, zodat er
voldoende tijd is om te desinfecteren en leerlingen te halen en brengen.
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