
 
 
 
 
 

Corona protocol individuele lessen leerlingen  

 

Vanaf 11 mei 2020 is het weer toegestaan om in De Serenade individueel muzieklessen 
te verzorgen. In verband hiermee zijn er extra maatregelen genomen om besmetting 
met het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

• Ouders/verzorgers van leerlingen moeten buiten De Serenade blijven en daar 
brengen, wachten en afhalen. 

• De lessen worden in de grote zaal gegeven op de aangewezen plaats, waarbij aparte 
plaatsen worden aangewezen voor slagwerk en blazers. 

• De docent en leerling houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

• De dubbele toegangsdeur en de toiletdeuren blijven geopend. 

• Leerling blazers nemen zelf een doek mee en moeten ervoor zorgen dat het vocht 
hierin wordt opgevangen. De docent let hierop.  

• De leerlingen nemen zelf hun lessenaar mee. 

• De docent maakt na iedere les de lessenaar, slagwerk en eventueel de vloer schoon 
met hiervoor beschikbare middelen, zoals alcoholhoudende reinigingsmiddel, doek en 
handschoenen.  

• Het is niet toegestaan De Serenade te bezoeken met ernstige verkoudheids-
verschijnselen en/of het vermoeden van een Coronabesmetting. 

• Bij het binnenkomen en verlaten van de Serenade worden de handen gereinigd met 
behulp van de in de hal aanwezige desinfecterende handgel. 

• Gebruik zo weinig mogelijk het toilet, ga dus thuis voor je vertrekt naar het toilet. 

• Bij constatering van een besmetting bij de leerling of een van de gezinsleden, 
verzoeken wij u ons dit direct te laten weten per mail info@deserenade.nl of aan Bert 
van Ruremonde (tel. 06-53253616). 

• Als er bij een bezoeker van De Serenade een coronabesmetting is geconstateerd, 
wordt het gebouw per direct voor 2 dagen gesloten. Na 2 dagen is een eventueel 

besmettingsgevaar geweken en achten wij de locatie weer geschikt voor de lessen. 

• Dit protocol blijft van kracht tot nader bericht. 

   

Natuurlijk volgen wij ter voorkoming van besmetting de richtlijnen van het RIVM. Wij 
verzoeken dus iedereen met klem onderstaande de adviezen op te volgen: 
• Schud geen handen en voorkom ander lichamelijk contact. 
• Houd in de openbare ruimtes voor zover mogelijk afstand van elkaar. 
• Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan. 
• Was regelmatig je handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes. 
• Was altijd je handen voordat je naar de les gaat. 
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg. 
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