Hattem, 9 mei 2020

Betreft: Informatie en protocol rondom opstart muzieklessen de Triangel vanaf maandag 11 mei

Beste leerlingen en docenten,
Gisteren, 8 mei, kregen we van de gemeente groen licht om weer in de Triangel muzieklessen aan te bieden op
de manier zoals omschreven in deze brief. Dat gaat in per maandag 11 mei. Omdat we dit zorgvuldig willen
doen, hebben we deze informatiebrief opgesteld, met in bijlage B een protocol voor het hervatten van de
muzieklessen in de Triangel en in bijlage C een plattegrond van de Triangel met looproute- en overige
instructies. We vragen je deze brief dan ook goed te lezen en je te houden aan het protocol. Mocht je na het
lezen hiervan nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat uiteraard graag.

Ontwikkelingen regering, RIVM, KNMO
In de persconferentie van dinsdag 21 april is gemeld dat scholen in het basisonderwijs op 11 mei weer hun
deuren mogen openen en dat kinderen tot 12 jaar ook weer (buiten) mogen sporten. Uitdrukkelijk is toen door
het RIVM verklaard dat, gezien de huidige stand van zaken, ‘muziekonderwijs’ in de reguliere vorm niet is
toegestaan. Toch bleef onduidelijkheid bestaan, en na vragen van de KNMO heeft de minister op 28 april
bevestigd dat individuele lessen weer zijn toegestaan, mits de regels van het RIVM in acht worden genomen
(waaronder 1,5 meter afstand). Het verbod op samenkomsten, groepsrepetities en groepslessen blijft tot en
met 19 mei onverminderd van kracht. Na 28 april zijn meerdere detailvragen gesteld, onder andere door
Cultuurconnectie. Zie verder bijlage A voor de brief van de KNMO. Daarna hebben we contact gezocht met
onze zusterverenigingen en met de gemeente en de veiligheidsregio om ook op lokaal niveau groen licht te
krijgen. Met dit document zorgen we voor verdere duidelijkheid.

Opstart muzieklessen
-

-

Fanfarekorps Ons Genoegen wil de muzieklessen vanaf maandag 11 mei weer aanbieden in de Triangel.
Eerder lukt niet vanwege te nemen maatregelen in de Triangel, zorgvuldige voorbereidingen en
communicatie en de meivakantie.
We realiseren ons dat enkele van onze docenten ook thuis zitten met kinderen die (nog) niet volledig naar
school kunnen. We verplichten dus zowel leerling als docent niet om in de Triangel te beginnen, maar
willen de mogelijkheid wel geven. Zoals ook hieronder blijkt zal dus veel overleg nodig zijn tussen docent
en leerling om dit goed op elkaar af te stemmen.
De lessen vinden plaats conform de planning die de docent met de leerling heeft afgesproken.
Alleen individuele lessen (1 op 1) zijn toegestaan. Groepslessen zijn verboden.
Mochten (ouders van) leerlingen of docenten niet in staat zijn om in de Triangel te komen, of door
veiligheids- en gezondheidsoverwegingen dit niet willen, dan bestaat te allen tijde de mogelijkheid om de
les online te laten plaatsvinden.
De maatregelen gelden alleen voor reguliere lessen.

Voorzorgsmaatregelen
Uiteraard nemen we voorzorgsmaatregelen om op verantwoorde wijze muzieklessen aan te bieden in
overeenstemming met de RIVM-richtlijnen. In overleg tussen de besturen van fanfarekorps Ons Genoegen

Hattem en arbeidersmuziekvereniging Ontwaakt Hattem en de docenten communiceren we de volgende
maatregelen en procedures:
Algemeen
- Via deze brief – die ook op de website van de vereniging wordt geplaatst - instructie bij de Triangel en
gesprekken met docenten zorgen we voor heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen
richting docenten en leerlingen.
- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts. Bij twijfel is online les altijd een optie.
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles.
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na
het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het
laatste contact;
- Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar de Triangel te komen,
dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles.
Logistiek / Triangel
- De Triangel wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd (grote zaal,
toiletten, entree).
- De hygiëne-instructies en het protocol komen duidelijk zichtbaar in de Triangel te hangen.
- In de Triangel geldt éénrichtingsverkeer. De looproutes worden helder aangeduid via tape op de vloer en
bordjes in het gebouw. Zie bijlage voor een overzicht.
- Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen, en kunnen de leerlingen afzetten en ophalen
bij de hoofdingang van de Triangel.
- De leerling houdt zich strikt aan de lestijd, komt niet te vroeg, maar ook niet te laat, en gaat direct na de
les weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact.
- Bij aankomst pakt de leerling zijn of haar instrument uit in de Triangel op een separate tafel en wacht op
afstand tot zijn of haar les begint.
- In de grote zaal houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar.
- Na de les kan de leerling bij zijn of haar eigen tafel zijn of haar spullen opruimen en via de zijdeur van de
Triangel naar buiten.
- Het is niet toegestaan om instrumenten in de Triangel achter te laten. De leerling moet deze gelijk
meenemen.
- Het toiletgebruik door leerlingen in de Triangel is niet toegestaan. Alleen bij hoge nood is dat mogelijk. Het
toilet wordt daarna schoongemaakt. Ga dus vooral thuis naar het toilet.
Muziekles
- Per week willen we exact weten welke docent lesgeeft en welke leerling wel of niet komt. De leerling geeft
dit door aan de docent, die dit wekelijks doorgeeft aan de opleidingscoördinator.
- In de Triangel is desinfecterende spray beschikbaar die voor zowel docent als leerling bij elke les gebruikt
moet worden.
- Om anderhalve meter afstand te waarborgen is er een doorzichtig scherm in de Triangel aanwezig en is de
1,5 meter afstand op de vloer geplakt. Om het nut van het scherm te vergroten, wordt de les zittend
gehouden.
- Docent en leerling moeten de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen
geven of meespelen is dus niet toegestaan.

-

Wij vragen de leerlingen een doekje mee te nemen zodat condens uit het instrument in het doekje kan
worden opgevangen en niet op de vloer terecht komt.
Na gebruik van de lessenaar (en eventueel piano) worden deze door de docent schoongemaakt met de
schoonmaakmiddelen ter plaatse. Ook de deurklink wordt schoongemaakt.
De leerling volgt aanwijzingen van de docent op.

Tot slot
Deze brief en protocol zien uitsluitend toe op de muzieklessen en niet op AMV-groepen, aspirantenorkest en
andere orkesten/slagwerkgroepen. Nogmaals stellen we dat het gebruik van de Triangel anders dan door
leerlingen op hun lestijd niet toegestaan is.
Omdat de gezondheid van iedereen te allen tijde het belangrijkst is, blijven we de berichtgeving en adviezen
door en van de regering, RIVM, KNMO en lokale overheid volgen. Ten slotte willen we nogmaals benadrukken
dat fanfarekorps Ons Genoegen Hattem zijn uiterste best doet om de muzieklessen op verantwoorde wijze te
laten verlopen, maar dat daarvoor de medewerking van iedereen noodzakelijk is. Het laten deelnemen van de
leerlingen aan de muzieklessen in de Triangel is uiteindelijk de keuze van de ouders/verzorgers. Uiteraard
begrijpen wij dat het hervatten van de muzieklessen vragen kan oproepen en daarom bieden wij ook ruimte
om met ons in overleg te gaan. Dat kan per email via Martin Mulder of Nicole ten Have. Zie ook de namen en
functies hieronder inclusief telefoonnummer.
Bij vragen of opmerkingen weten jullie ons te vinden!
Hartelijke muzikale groeten!

Het bestuur van fanfarekorps Ons Genoegen Hattem
Namen/contacten
Opleidingscoördinator Ons Genoegen: Nicole ten Have (nicole_tenhave@hotmail.com / 0623479691)
Voorzitter Ons Genoegen: Martin Mulder (martin_mulder@live.nl / 0653924116)

Bijlage A – Brief KNMO 28 april 2020

Bijlage B Protocol opstart muzieklessen – mei 2020
De volgende voorzorgsmaatregelen en procedures dienen ervoor om op verantwoorde wijze muzieklessen aan
te bieden in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen.
Algemeen
- Via deze brief – die ook op de website van de vereniging wordt geplaatst - instructie bij de Triangel en
gesprekken met docenten zorgen we voor heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen
richting docenten en leerlingen.
- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts. Bij twijfel is online les altijd een optie.
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles.
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na
het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het
laatste contact;
- Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar de Triangel te komen,
dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles.
Logistiek / Triangel
- De Triangel wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd (grote zaal,
toiletten, entree).
- De hygiëne-instructies en het protocol komen duidelijk zichtbaar in de Triangel te hangen.
- In de Triangel geldt éénrichtingsverkeer. De looproutes worden helder aangeduid via tape op de vloer en
bordjes in het gebouw. Zie bijlage voor een overzicht.
- Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen, en kunnen de leerlingen afzetten en ophalen
bij de hoofdingang van de Triangel.
- De leerling houdt zich strikt aan de lestijd, komt niet te vroeg, maar ook niet te laat, en gaat direct na de
les weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact.
- Bij aankomst pakt de leerling zijn of haar instrument uit in de Triangel op een separate tafel en wacht op
afstand tot zijn of haar les begint.
- In de grote zaal houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar.
- Na de les kan de leerling bij zijn of haar eigen tafel zijn of haar spullen opruimen en via de zijdeur van de
Triangel naar buiten.
- Het is niet toegestaan om instrumenten in de Triangel achter te laten. De leerling moet deze gelijk
meenemen.
- Het toiletgebruik door leerlingen in de Triangel is niet toegestaan. Alleen bij hoge nood is dat mogelijk. Het
toilet wordt daarna schoongemaakt. Ga dus vooral thuis naar het toilet.
Muziekles
- Per week willen we exact weten welke docent lesgeeft en welke leerling wel of niet komt. De leerling geeft
dit door aan de docent, die dit wekelijks doorgeeft aan de opleidingscoördinator.
- In de leslokalen zijn desinfecterende zeep, spray en tissues beschikbaar die voor zowel docent als leerling
bij elke les gebruikt moet worden.
- Om anderhalve meter afstand te waarborgen is er een doorzichtig scherm in de Triangel aanwezig en is de
1,5 meter afstand op de vloer geplakt. Om het nut van het scherm te vergroten, wordt de les zittend
gehouden.

-

Docent en leerling moeten de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen
geven of meespelen is dus niet toegestaan.
Wij vragen de leerlingen een doekje mee te nemen zodat condens uit het instrument in het doekje kan
worden opgevangen en niet op de vloer terecht komt.
Na gebruik van de lessenaar (en eventueel piano) worden deze door de docent schoongemaakt met de
schoonmaakmiddelen ter plaatse. Ook de deurklink wordt schoongemaakt.
De leerling volgt aanwijzingen van de docent op.

Bijlage C – looproutes en instructie de Triangel

Groen: Je komt binnen via de hoofdingang. In de gaderobe (blauwe stip) ontsmet je je handen met alcohol die
klaar staat op tafel. Je loopt door tot de tafels en pakt uit op tafel A of B, welke op dat moment vrij is. Je wacht
daar tot de les van de leerling voor jou klaar is.
Geel: Op het moment dat jouw les start, loop je via de gele lijn naar het zwart/grijze vak op de kaart. Daar staat
een scherm tussen twee tafels en een 1,5 meter lijn getapet op de vloer zodat we nooit dichter bij elkaar
kunnen komen dan dat.
Oranje: Als de les afgelopen is volg je de oranje lijn terug naar uitpak-tafel A of B, pak je je spullen in en loop je
richting de zij-uitgang. Voor de zij-uitgang ontsmet je nogmaals je handen met alcohol (blauwe stip), en verlaat
vervolgens het gebouw.

