
Protocol opstart 1 op 1 muzieklessen  

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal prak1sche aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar 
rekening mee gehouden kan worden nu muziekscholen met gepast deurbeleid weer opengaan voor 
individuele lessen. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de prak1jk 
en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden 
aan het onmogelijke. Online les als alterna1ef blijA in overleg mogelijk. 

1. Alle leerlingen mogen op afspraak naar de individuele les. Leerlingen mogen ook kiezen voor 
online les. 

2. Kunstencentrum de Klinker roostert na school1jd in. 

3. Tussen alle leerlingen moet 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

4. Tussen alle personeelsleden en de leerling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 

5. Tussen personeelsleden onderling moet al1jd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

6. De beschikbare ruimte dient op1maal ingezet te worden, zodat zo 

veel mogelijk afstand gecreëerd wordt. 

7. Er wordt gebruik gemaakt van vakken en verplichte looprich1ngen. Dit betekent dat alle leerlingen 
van de school worden verplicht de pijlen te volgen en afstand te houden. 

8. De wachtplekken in de school zijn 1,5 meter van de ingang van de deur van het leslokaal 

9. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis 

van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld. 

10 Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben. 

Fysiek contact 

• Alle aanwezigen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 

• Iedereen wast zijn/haar handen voor de les goed; ten minste 20 sec. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Hoesten/niezen in de elleboog. 

• Niet aan je gezicht zi]en. 

      



Hygiënemaatregelen 

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriAen van het RIVM worden nageleefd 
en dat de ven1la1e goed is. 

Personeelsleden dragen géén beschermende middelen 

Instrumenten, deurklinken en leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen ontsmet te 
worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden 
met regelmaat ontsmet.  

Dagelijks is er in De Klinker intensieve schoonmaak. 

  

Consequen:es voor aanbod 

Er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod, alleen 1 op 1 lessen kunnen eerst en de docenten en 
leerlingen hebben de ruimte om zelf keuzes te maken passend bij de situa1e. Alle groepslessen gaan 
niet door tot het protocol van de landelijke branche organisa1e Cultuur Connec1e is vastgesteld of er 
toestemming is voor een protocol van de gemeente. Indien middelbare scholen open gaan en Cultuur 
Connec1e geen landelijk protocol heeA ingediend, dienen we een voorstel voor de opstart van 
groepen in bij de gemeente. Groepsac1viteiten zoals voorspeelavonden gaan niet door. 

Consequen:es voor les op afstand 

In vele opzichten behoort de kunsteduca1e niet tot de fysieke beroepen. Fysiek onderwijs met 
aanwijzingen voor houding wordt vervangen met een vorm van onderwijs op 1,5 meter afstand. De 
vorm van afstandsonderwijs geeA de school vorm binnen de mogelijkheden.  

Wel zijn de lessen op afspraak en vragen we vooraf op de leerling geen klachten heeA. 

Er is geen ondersteuning door ouders of brengen tot aan het leslokaal mogelijk in de school. 
Deurbeleid is bij voorkeur gericht op alleen medewerkers en leerlingen binnenlaten.  

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM richtlijn). 
Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het 
plein. 

    

Consequen:es schoolgebouw en faciliteiten 

De beschikbare ruimte in het schoolgebouw wordt op1maal ingezet, zodat zo veel mogelijk afstand 
tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een 
ruimere opstelling in lokalen. Leerlingen worden door maximaal één volwassene tot aan de voordeur 
gebracht en opgehaald. 

De Klinker heeA meerdere uitgangen en maakt per leslokaal helder welke uitgang de leerlingen 
moeten gebruiken. 

De school hanteert looproutes, vrijwel uitsluitend eenrich1ngsroutes. Dit betekent maatwerk per 
lokaal. Wachtplek is ook aangegeven. 

  



Lesrooster 

De lesroosters per vak maakt de docent. Komen en gaan van leerlingen is gefaseerd. 

De leerling waaraan 1 op 1 lesgegeven wordt, mag 5 minuten voor aanvang van de les in het gebouw 
en dient na de les het gebouw meteen te verlaten. Op elk moment zijn in het gebouw zo maximaal 
100 personen. Scholen bewaken de gespreide breng- en haal1jden. 

  

Gezondheid 

Medisch handelen 

Wanneer BHV handelingen in het kunstonderwijs moeten worden uitgevoerd waarbij meerdere 
volwassenen betrokken zijn, moeten personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 

Advies hierbij is om zo veel mogelijk te handelen in lijn met het beleid dat geldt in de jeugdzorg t.a.v. 
beschermingsmiddelen. 

      

Wegstuurbeleid 

Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten 
ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis. 

Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, 
gaat het kind naar huis. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 

Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald. 

      

Thuisblijf regels  
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen 
van kracht: 

• Leerlingen en medewerkers met verkoudheid klachten blijven thuis. 

• Leerlingen en docenten die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

• Leerlingen en docenten van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

Dat betekent dat je thuisblijA bij de volgende klachten: 

• Verkoudheid. 

• Niezen. 

• Hoesten. 

• Keelpijn. 

• Moeilijk ademen. 

• Koorts. 



Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijA 
iedereen in je huishouden thuis. In te vullen door scholen in overleg met medezeggenschap, waarbij 
de gevraagde termijnen voor overleg met GMR naar redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel 
besluiten kunnen worden genomen.


