
 
 
 
 

Corona protocol De Serenade - 010620  

 

Vanaf 1 juni 2020 is het weer toegestaan om in De Serenade, naast de individuele muzieklessen, 
ook de repetities van de slagwerkgroepen op maandag en woensdag 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 en repetities worden in de grote zaal gegeven op de aangewezen plaats, waarbij 
aparte plaatsen worden aangewezen voor slagwerk en blazers.  

• Iedereen houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar 
onderling. Let hier ook op bij het betreden en verlaten van De Serenade! 

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

• 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, het slagwerk en eventueel de vloer schoon met 
hiervoor beschikbare middelen, zoals alcoholhoudende reinigingsmiddel, doek en 
handschoenen.  

• Het slagwerkinstrumentarium staat opgesteld en wordt tijdens de repetities niet door de leden 
verplaatst (uitgezonderd kleine bij-instrumentjes en sommige stokken). 

• Stokken en bij-instrumenten die door meerdere mensen gebruikt worden, liggen op een 
daarvoor aangewezen plaats. Na gebruik deze direct desinfecteren met een doekje (is op deze 
plaats aanwezig) en hier terugleggen. 

• Wanneer er tijdens de repetitie van de SWG (maandagavond) van instrument wordt gewisseld 
loopt iedereen altijd MET DE KLOK MEE naar zijn/haar andere plek. (dat kan dus betekenen dat 

je even een langere route moet maken) 

• Gebruik zo weinig mogelijk het toilet. Er mag maximaal 1 persoon per keer in de toiletruimte 

aanwezig zijn. Goed handen wassen na het toiletbezoek! 

• De bar is op maandagavond tijdens de pauze open. Drankjes kunnen bij de bar worden 
besteld en daarna meegenomen naar de tafel. Iedereen zit met de stoelen op 1,5 meter 
(staan al zo klaar). Aan de bar mag men NIET zitten. Barpersoneel wordt door de stichting De 
Serenade georganiseerd; anderen mogen niet achter de bar aanwezig zijn.  

• Betalen kan ALLEEN middels pinnen (contactloos en/of pin). 

• Het is niet toegestaan De Serenade te bezoeken met ernstige verkoudheidsverschijnselen 

en/of het vermoeden van een coronabesmetting.  

• Bij constatering van een besmetting bij de een bezoeker 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. 
 


