Protocol herstart individuele muzieklessen C.M.V. Dindua
Met ingang van 7 mei 2020 zullen de individuele muzieklessen weer worden opgestart. Hierbij zullen
de volgende voorschriften in acht worden genomen.
•
•

•

•
•

Veiligheid docenten en leerlingen staat ten alle tijden voorop.
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisatie, docenten en leerlingen houden zich aan
de RIVM-richtlijnen. Dat betekent:
• Volwassenen houden 1 ½ meter afstand van elkaar;
• We wassen onze handen vaak en goed;
• We schudden geen handen;
• We hoesten en niezen in onze elleboog;
• We zitten niet aan ons gezicht;
• We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 C.);
Specifieke maatregelen die voor onze lessen gelden:
• De leerlingen komen zoveel mogelijk alleen naar de les;
• Als de leerling wel wordt gebracht blijven de ouders buiten;
• Op de blauwe kast in de hal staat desinfecterende handgel. Hiermee maken de
leerlingen bij binnenkomst hun handen schoon voordat ze naar de lesruimte gaan;
• Tijdens de les proberen we zoveel mogelijk de 1 ½ meter tussenruimte aan te houden;
• Maak zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Ga thuis vooraf naar de wc;
• De leerlingen neemt zijn/haar eigen lessenaar mee;
• Volg altijd de aanwijzingen van de docent.
Er is geen fysiek contact tussen docent en ouder(s)/verzorger(s) (conform RIVM richtlijn).
Vragen kunnen via app of mail worden gesteld.
Komt de leerling niet op les, geef het aub met de reden van thuisblijven aan ons door, we
willen dat heel graag weten! Ook als er ziekteverschijnselen na de les optreden. Dit is
belangrijk voor de personen waarmee de leerling in contact is geweest. Wij kunnen
hem/haar dan op de hoogte stellen.

Met vragen kunt u terecht bij Marieke (06-3622 2132) of via info@dindua.nl.

Enkhuizen, mei 2020

