Protocol coronaproof muziekeducatie
Voor docenten, cursisten en ouder(s)/verzorger(s)
Vanaf 8 maart 2021 worden de lessen, verzorgd door Beat it Muziekeducatie op de
hoofdlocatie in Veghel herstart. Lees alle belangrijke informatie hieronder goed door. Alleen
door ons allemaal aan het opgestelde protocol te houden zorgen we voor coronaproof
muziekeducatie. Zowel docent als cursist en de eventuele ouder(s)/verzorger(s)dienen zich
aan dit protocol te houden.
De online lessen worden per 8 maart 2021 weer vervangen voor lessen op locatie tot 20:30
uur. Leerlingen die vanaf 20:30 uur les hebben, krijgen bericht van hun docent om een
alternatieven tijd af te spreken i.v.m. de avondklok.
In de basis vervallen dus de online lessen. Echter wanneer de cursist of docent qua
gezondheid niet aan onderstaande RIVM-richtlijnen kan voldoen kan er een online les
worden afgesproken. In overleg met de docent vindt deze les wel of niet plaats op de
reguliere lestijd.
De muziekschool is alleen open voor lessen. Studio’s kunnen niet gebruikt worden om zelf te
oefenen, worden niet verhuurd en er vinden geen groepsrepetities plaats.

Voorzorgsmaatregelen
Hieronder worden de maatregelen beschreven die vanuit Beat it Muziekeducatie worden
genomen. Dit betreft maatregelen in het algemeen, maar ook specifiek over logistiek en de
ruimtes in de muziekschool. Deze maatregelen zijn er om op een veilige en verantwoorde
manier de muzieklessen weer op te kunnen starten.

Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
•

•
•
•
•
•
•

•

Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar: Beat it Muziekeducatie
vult hierin aan dat elke cursist, ongeacht leeftijd, 1,5 meter afstand houdt van
medecursisten.
Was je handen vaak en goed,
Schud geen handen
Hoest en nies in je elleboog
Mondkapje is verplicht bij binnenkomst voor zowel de docent als de leerling vanaf 13
jaar. Tijdens de les kan deze af. Tijdens het lopen in de wandelgangen moet deze
weer op.
Blijf thuis als je één of meerdere van deze klachten hebt: Neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging.
Blijf thuis als je iemand uit je gezin of huisgenoot onderstaande klachten heeft:
o Koorts hoger dan 38 graden
o Benauwdheidsklachten
o Corona
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat er op
de locatie (bij de ingang van het gebouw en in de studio’s) beschikbaar is:
o Desinfecteren handgel
o Zeep
o Papieren handdoekjes
o Oppervlaktespray

Logistiek
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

De ruimtes van de muziekschool worden regelmatig schoongemaakt en waar nodig
wordt de frequentie verhoogd.
Docenten reinigen tussen de lessen door het instrument, kruk/stoel. Hiervoor worden
de laatste 2 minuten van iedere les gebruikt.
Hygiëne-instructies en protocol worden op diverse plekken in de muziekschool
gecommuniceerd.
Cursisten komen 2 minuten voor aanvang van hun les en wachten in de gezamenlijke
hal of buiten. De docent komt de cursist ophalen.
Volg de looproutes die zijn aangegeven in de muziekschool.
De volgende studio’s zijn in gebruik. (Let op, is heringericht)
o Studio 1: voor alle gitaarlessen
o Studio 2: voor alle melodie slagwerk lessen
o Studio 3: voor alle drumlessen
o Studio 4: Elektronische muziekproductie
o Studio 5: voor alle zang- en toetslessen
Koffiecorner: is niet in gebruik voor cursisten
Eventueel in- en uitpakken van het instrument doe je in de studio.
Alle studio’s zijn ingericht op de 1,5 meter regel.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet welkom in de muziekschool, zij kunnen hun kind brengen
tot aan de buitendeur maar worden daarna geacht om zich buiten het gebouw op
te houden.
Toiletgebruik voor cursisten is niet toegestaan, alleen bij uiterste nood. Hierna zal het
toilet gereinigd worden door de docent. De leerling dient dit dan aan te geven bij de
docent.
De koffiecorner is gesloten voor cursisten. Docenten kunnen hier wel gebruik van
maken en reinigen deze direct na gebruik. Alsmede de kopieermachine.
Docent reinigt na afloop zijn eigen gebruikte materialen. Docenten en Beat it
Muziekeducatie lenen geen materialen uit. Cursisten dienen zelf aan stokken/lesboek
te denken.
Daar Beat it Muziekeducatie de 1,5 meter waarborgt zijn bij slagwerk, gitaar en
toetsen geen spatschermen geplaatst. Bij zang is dit wel het geval. Cursisten nemen
hierachter plaats.

Studio’s
•
•
•

•

Onnodige attributen worden zoveel mogelijk uit de studio gehaald, zodat er meer
ruimte ontstaat.
Docent en cursist moeten de 1,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van
dichtbij aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan.
Na gebruik van de lessenaar en instrumenten worden deze door de docent
schoongemaakt met de schoonmaakmiddelen ter plaatse.
Ook de deurklink wordt schoongemaakt.
De leerling volgt aanwijzingen van de docent op.

Wij willen een dringend beroep doen op eenieder om zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen te volgen. Wekelijks zullen wij evalueren
en bekijken of de maatregelen voldoen of dat hierin aanpassingen noodzakelijk zijn. Op
deze manier hopen wij dat we op een veilige en verantwoorde manier de lessen op
locatie kunnen opstarten.
Zijn er vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar info@beatitmuziekeducatie.nl en we
proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

