Regels muzieklessen weer opstarten
Na de aanpassingen van de maatregelen vanuit de rijksoverheid op 21 april 2020
bleek er onduidelijkheid te zijn over de vraag in welke vorm muziekonderwijs wel of
niet mogelijk zou zijn. Cultuurconnectie en de KNMO hebben naar aanleiding hiervan
het ministerie van OCW om duidelijkheid gevraagd: individueel muziekles mag met in
achtneming van de geldende maatregelen van het RIVM. Groepslessen zijn nog niet
toegestaan.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
lijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
lijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag iedereen weer
naar buiten;
lijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u
thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;
oud 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
oest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
a voordat je naar de les vertrekt thuis naar het toilet;
as voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
as je handen met water en zeep bij thuiskomst;
ermijd het aanraken van je gezicht;
chud geen handen;
Kom niet eerder dan 5 minuten voor de muziekactiviteit en ga direct daarna naar huis;
Ouders/verzorgers mogen niet mee het gebouw in;

Regels voor de muzieklessen:
Groepslessen/ groepsbijeenkomsten zijn verboden;
Er mogen alleen individuele lessen gegeven worden;
1 docent en 1 leerling in hetzelfde lokaal;
De volgende leerling blijft buiten het lokaal wachten totdat de les klaar is en de vorige
leerling vertrokken is;
Houd 1.5 meter afstand bij leerlingen boven de 12 jaar;
Iedereen speelt alleen op zijn/haar eigen instrument. Het doorgeven/wisselen van
instrumenten is niet toegestaan;
Iedereen gebruikt eigen bladmuziek en een eigen pupiter;

