
 
 
 Protocol fysieke lessen Muziekmeesters in Maesemunde  
 Voor leerlingen: 
 

 
Algemene harde voorschriften 
Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar 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.  

 
Aanvullende harde voorschriften 
Iedereen volgt altijd de aangegeven looproutes, in de gangen en wachtruimtes draagt iedereen 
(ouder dan 13 jaar) een mondkapje. 

- docenten vragen vooraf een cursist of deze klachten heeft, of huisgenoten met klachten 
heeft, zo ja alleen les online  

- bij binnenkomst locatie staat desinfecterende gel, papieren handdoekjes, oppervlaktespray 
/ iedereen reinigt handen bij binnenkomst 

- docenten houden 1,5 meter afstand tot leerlingen (alle leeftijden) 
- contactoppervlakten en aanraakpunten worden meerdere keren per dag gereinigd 
- docenten zijn mede verantwoordelijk voor het protocol en spreken bezoekers aan op 

voorschriften en gedrag 
 
Van wachtruimte naar leslokaal 

- de leerling volgt de aangegeven looproute naar het leslokaal maximaal 1 minuut voor 
aanvang van de les en wacht voor het lokaal op de aangegeven plek 

- ouders lopen niet mee (als dit niet gaat, kind durft bijv. niet alleen, dan brengt de ouder 
het kind, en volgt de looproute terug naar de wachtruimte) 

- voorgaande leerling gaat uit het lokaal, docent reinig handen en deurknoppen enz. 
- volgende leerling gaat in het lokaal 
- geen ouders in de les 
- naar de uitgang via looproute, de hoofdingang is geen uitgang 

 
Leslokaal en lesinhoudelijke afspraken 

- lesgeven vindt plaats op 1,5 m. afstand 
- in ieder lokaal is desinfecterende gel, papieren handdoekjes en oppervlaktespray aanwezig 

alsmede een veiligheidspakket met handschoenen, brillen en mondkapjes 
- de docent reinigt na iedere leerling handen, muziekinstrument (toetsen, vellen ed.), 

deurknoppen, tafel, lessenaar 
- docent speelt niet op het instrument van de leerling 
- docent schrijft niet in de bladmuziek van de leerling 
- huiswerk en bladmuziek worden gemaild, kopieën maken is niet mogelijk 
- ramen en deuren blijven open tijdens lessen voor ventilatie  
- blazers en zangers houden 2 meter afstand (in de blaas/zangrichting) 
- zowel docenten als leerlingen mogen om een scherm tussen docent en leerling vragen 

 
Overig 

- toiletbezoek volgens regels Maesemunde 
- geen bezoek aan administratie 


