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Algemene maatregelen 
- De algemene maatregelen van het RIVM (m.b.t. o.a. hygiëne, afstand, etc.) zijn en blijven geldig.  
- Leerlingen en docenten die klachten hebben, blijven thuis zoals ook door het RIVM is voorgeschreven. 
- Voor de lessen worden het grote leslokaal in de gang (bij de garderobe), de Huiskamer, of zo nodig de Harmoniezaal, 

of de grote zaal van het Vestzaktheater als lesruimte gebruikt.  
- Er zullen niet meer dan 2 personen per lesruimte aanwezig zijn, te weten de leerling en de docent. 
- Tijdens de lessen zal een afstand van minimaal 1,5 meter worden gehanteerd tussen docent en leerling. 
- Leerling en docent dragen een mondkapje tot op het moment dat daadwerkelijk de plaats voor het muziekmaken 

(stoel, lessenaar) is ingenomen. Alleen dan gaat het mondkapje af.  
- Elke leerling heeft een vaste lestijd en komt dus altijd en uitsluitend “op afspraak” die van tevoren onderling met de 

docent is gemaakt. 
 

Leerlingen 
- Leerlingen wassen voorafgaand aan de muziekles thuis de handen. 
- Ouders worden niet toegelaten in het VZT. De leerling komt zoveel mogelijk zelfstandig naar de muziekles. Indien dit 

niet gewenst of mogelijk is, blijvende de brengende ouders buiten wachten. 
- De leerling is stipt op de lestijd aanwezig en niet ruim van tevoren.  
- De leerling maakt voor toegang tot het VZT gebruik van de hoofdingang, tenzij door de docent met hem specifieke 

afspraken zijn gemaakt (is mede afhankelijk van tijdstip, lokaal en aanwezigheid andere gebruikers VZT). 
- Voor aanvang van de les wacht de leerling buiten het VZT tot de docent de leerling komt halen en binnen laat. 
- Vocht en speeksel dat zich op hoopt in een blaasinstrument wordt tijdens de les door de leerling zelf opgevangen in 

een daarvoor meegebrachte doek of opvangbak. 
- Onderhoud van het instrument na de les vindt thuis plaats. 
 
Docenten 
- Eventuele ventilatoren in de lesruimten worden niet gebruikt i.v.m. beperking van luchtverplaatsing. 
- Bij aanvang van de les haalt de docent de wachtende leerling op.  
- Na afloop van elke les worden de vaste lesbenodigdheden in het leslokaal zoals bijvoorbeeld de lessenaar door de 

docent schoongemaakt. 
 

Het Vestzaktheater (VZT) 
- Het VZT zal in alle lesruimten zorgen voor desinfecterende middelen voor de leerlingen en docenten. 
- De elektronische schuifdeur bij de hoofdingang wordt zo ingesteld dat deze enkel van binnenuit kan worden 

geopend. Hierdoor kan tijdens de muzieklessen niemand van buiten naar binnen.  
- De docent wordt voor aanvang van de eerste les binnengelaten door de beheerder wanneer deze aanwezig is. Is dit 

niet het geval dan kunnen zij met een sleutel van de zij-ingang het VZT betreden of maken ze onderling nadere 
afspreken voor toegang. 

 
PHEV 
- PHEV zal de procedures en gedragsregels m.b.t. de individuele muzieklessen versturen naar alle betrokken 

docenten, leerlingen en ouders en zal alle informatie tevens via een poster op de deuren van het Vestzaktheater 
bekend stellen. 

	
1 Specifieke maatregelen m.b.t. muzieklessen binnen PHEV Corona Protocol (opgesteld door PHEV en goedgekeurd door 
gemeente Son en Breugel op 15-05-2020) en meest recentelijk aangepast op 15-04-2021 n.a.v. actuele Corona-maatregelen.  


