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Super leuk dat we ook in Coronatijd muziek mogen blijven maken!
Uiteraard zijn hier wel wat extra regels voor opgesteld.
Lees dit dan ook goed door zodat iedereen op een veilige en
leuke manier muziek kan blijven maken.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Keep On Rockin’!!
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• Mondkapjes zijn met ingang van 1 december voor iedereen boven de 12 jaar verplicht te dragen bij binnenkomst
en in al onze gangen. Onder de 13 jaar wordt dit geadviseerd en zeer gewaardeerd.
• Zingen in groepsverband is helaas met ingang van 19 november 2020 verboden voor iedereen boven de 12 jaar,
daarom mogen zowel de Vocal Group 12+ als de Vocal Group 21+ nog niet samen zingen.
Dat geldt voor repetities en concerten.
• Zowel studenten als docenten met verkoudheidsklachten (of bij die van gezinsleden) zoals koorts, hoesten,
luchtwegproblemen mogen de muziekschool NIET binnen. Mocht je toch naar de muziekschool komen
kan je de toegang geweigerd worden. Wees verstandig, en volg in dit geval je les digitaal!
• Het Muziekpand is open voor studenten en helaas (nog) niet voor de ouders, broertjes, zusjes etc etc.
Studenten komen zelfstandig naar de muziekles. Halen en brengen van de jongere studenten gebeurt door
maximaal één ouder/verzorger en deze blijft (tenzij anders afgesproken) buiten het hek van Het Muziekpand.
(Bij de proeflessen en regulaire lessen kan er evt. via whatsapp beeldbellen door ouders/verzorgers
meegekeken worden)
• Contact tussen ouders, studenten en docenten gebeurd per telefoon, mail en/of eventuele beeldverbinding.
• Alle docenten, studenten, ouders/verzorgers nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de anderhalve meter
afstand tussen elkaar. Zowel binnen, als buiten het Muziekpand.
• Volg ten aller tijden de instructies van het docententeam op.
Hygiëne
- Alle studenten wassen beneden bij de toiletten hun handen bij binnenkomst en het verlaten van Het Muziekpand.
- Je neemt je eigen spullen mee zoals pen, papier en schrijft zelf de nodige informatie op.
Overige info zal de docent jou per email of app toesturen.
- Hoesten doe je in je elleboog
- Vooral niet onnodig overal aanzitten en zeker niet aan je gezicht.
- Neem i.d.m. je eigen instrument mee. Gitaristen/bassisten, denk ook aan een eigen Jack-Jack kabel, capo, etc.
- Bespeel je een blaasinstrument? Neem je eigen (hand)doek mee om je instrument goed af te nemen om zoveel
mogelijk vocht op te vangen.
- Toiletten zijn open voor handen wassen en verder alleen open voor hoge nood. Voor en na gebruik moet je deze
ZELF schoonmaken. Zorg dus dat je thuis nog even gaat voor je naar Het Muziekpand komt.
- Het Muziekpand verzorgt plexiglas schermen in de lokalen voor tussen de student en docent.
- Alleen de docent zit aan de deurklink en bediend de nodige apparaten / stelt alles goed en netjes in.
- Wij verzorgen hygiëne doekjes en desinfecterende handgel, maar: het is altijd verstandig deze ook
zelf bij je te hebben!
- Zijn de hygiëne doekjes / zeep / desinfecterende handgel / zakdoeken / handdoeken op?..
Meld dit dan direct bij je docent of app/mail/bel met Jos en/of Frank
- Mondkapjes zijn niet verplicht maar mocht je deze willen gebruiken staat dit je uiteraard vrij.
Wel moet je deze dan zelf regelen en zorg voor dragen.
- Het wordt voor studenten afgeraden eten en drinken te nuttigen binnen Het Muziekpand.
- Neem afval zoveel mogelijk mee naar huis.
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RIVM regels algemeen voor de check:
- volwassenen (12+) 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.
Wachten / 1,5 meter afstand binnen Het Muziekpand
Er zijn in Het Muziekpand 5 wachtvakken gecreëerd.
3 beneden voor de lokalen 5 t/m 10
2 boven voor de lokalen 1 t/m 4
- Zorg dat je 5 minuten voor lestijd aanwezig bent (Niet eerder, maar zeker ook niet later)
- Docenten halen leerlingen op bij de wachtvakken.
- Ben je te laat: wacht dan buiten en neem telefonische contact op met je docent zodat hij/zij jou
beneden kan ophalen.
- Volg de instructies bij binnenkomst netjes op en let op de markering op de grond om o.a.
voldoende afstand te bewaren.
- Dalend verkeer op de trap gaat altijd voor! Wacht desnoods even buiten zodat jullie elkaar op
gepaste afstand kunnen passeren.
- Alle zitgelegenheden zijn helaas t.n.b. gesloten en ook is er zolang het duurt helaas geen wifi voor studenten
meer zodat er genoeg capaciteit voor docenten en online lessen/mee kijken is.
- Ga na afloop van de les meteen naar huis en blijf vooral niet rondhangen
Het gehele protocol zal tevens onder onze lesvoorwaarde vallen waarvan wij alle
ouders/verzorgers/studenten middels mail op de hoogte hebben gebracht.
- Studenten en docenten zullen dan ook alle regels zoveel mogelijk naleven en zijn er zich bewust van bij
overtreding hiervan zelf verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn.
Mochten er wijzigingen optreden zullen wij dit al onze studenten en docenten per mail
(mailadres zoals bij ons via inschrijfformulier bekend) kenbaar maken en uiteraard ook de tekst
op de site aanpassen.
Tot slot
Wensen wij iedereen heel veel sterkte, een goede gezondheid en natuurlijk heel veel muziekplezier!
Keep On Rockin’!

o

m

r je muz

ik

a

en

!

t

al

hie

le

k

Muzikale groet,
Het gehele Muziekpand Team
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