Protocol verantwoord naar een musical les
Voor musicallocaties en centra voor de kunsten, zowel voor individuele als
groepslessen.

Inleidende bepalingen
1.

Deze afspraken gelden voor musical activiteiten.

2.

Veiligheid docenten, leerlingen en ouders staat ten alle tijden
voorop.

3.

Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

4.

Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle docenten,
leerlingen en ouders.

5.

Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Docenten, ouders en leerlingen
houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

6.

Brancheorganisaties, organisaties en overheid communiceren over de
afspraken.

7.

Naast dit protocol worden eventueel geldende protocollen van leslocaties
in acht genomen.

Voor de leerlingen en ouders:
•

De leerlingen in de leeftijdscategorie tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand van elkaar te houden. Fysiek contact met andere leerlingen is
toegestaan. Zingen ook. De leerlingen houden wel 1,5 meter afstand in
acht tot de docent.
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•

Schud geen handen.

•

Breng en haal de leerling alléén en niet met meerdere personen, zusjes/
broertjes op.

•

Laat het breng- en haalmoment van de leerlingen zo kort mogelijk zijn.

•

Verlaat de locatie tijdens de les. Er kan geen gebruik gemaakt worden
van wachtruimtes.

•

Probeer zoveel mogelijk te communiceren via mail/telefoon. Dit zal dan
via het kantoor zijn zodat kantoor de docent op de hoogte kan brengen.

•

Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°)

•

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en of
benauwdheidsklachten.

•

Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel van de
locatie.

Proef- en kijklessen
•

Normaliter zijn de laatste 10 minuten van de les ouders/verzorgers van
de proefles leerlingen van harte welkom om in de les te komen kijken.
In het kader van de Corona maatregelen zal dit kijkmoment
noodgedwongen worden vervangen door een video opname die de dag
na de proefles op de leerlingen login zal worden gezet. Het 'live'
kijkmoment zal zodra de regelgeving dat toestaat opnieuw worden
ingepland.

Voor de docenten:
•

Houd 1,5 meter afstand tot leerlingen vanaf 13 jaar en ouders/
verzorgers

•

Was vaker je handen.

•

Schud geen handen.

•

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

•

Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
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•

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.

•

Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende handgel en wijs
aanwezigen op het belang van handen wassen. Reinig gebruikte
lesmaterialen regelmatig.

•

Spreek leerlingen en of ouders aan op ongewenst gedrag bij overtreding
van de regels.

•

Handel volgens protocol van de locatie, welke zichtbaar zijn op de locatie
en/ de website van de locatie.

•

Wanneer leerlingen toch verschijnselen vertonen van verkoudheid of
dergelijke, vraag de ouder de leerling weer mee naar huis te nemen.

•

Neem vooraf de tijd in de les waarin gezondheidsregels worden
besproken.

•

Attendeer ouders erop 1,5 meter afstand te houden bij het ophalen en
brengen van de leerling.

•

Laat het breng en haal moment van de leerlingen zo kort mogelijk zijn.

•

Wijs ouders erop de locatie te verlaten tijdens de les en enkel hun zoon/
dochter te halen en te brengen.
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