Protocol verantwoord naar een les/cursus/training in het
CVDKS Spijkenisse (sector cultuureducatie)
Uitgangspunten
1. De veiligheid van medewerkers, docenten, deelnemers en
cursisten staat ten alle tijden
voorop.
2. Focus van dit protocol is hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen.
3. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle
huurders, medewerkers
en deelnemers/cursisten.
4. Dit protocol is opgesteld voor lessen in CVDKS
Spijkenisse vanaf 1 juni 2020, te beginnen met 1 op 1
lessen/workshops beeldende kunst en naarmate de
voorschriften van de Rijksoverheid het toestaan later
uitmondend in groepslessen die voldoen aan de dan
geldende afstands- en hygiëneregels.
5. CVDKS Spijkenisse zal vanaf 1 juni van maandag tot en
met woensdag beschikbaar zijn voor verhuur van 15.00 uur
tot uiterlijk 22.00 uur en voor workshops beeldende kunst
(Ateliers). De reguliere lessen starten niet eerder dan 1
september 2020.
Harde voorschriften
Algemeen
- De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
- volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
- we wassen onze handen vaak en goed
- we schudden geen handen
- we hoesten in onze elleboog
- we zitten niet aan ons gezicht
- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten
hebben.
- De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor.
Dat betekent dat op de locatie (bij de ingang van het gebouw en
in de lokalen) beschikbaar is:
- desinfecterende handgel
- zeep
- papieren handdoekjes
- desinfectiespray voor deurklinken, trapleuningen en
instrumenten ligt bij de balie
- schoonmaakdoekjes voor deurklinken, apparatuur en

instrumenten zijn in ieder lokaal aanwezig.
Protocol Bepalingen
- Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in de
organisatie (posters Cultuurconnectie en Rijksoverheid).
- Regels voor deelnemers en cursisten staan op de website.
- Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat,
worden vanuit huis gedaan.
- Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden,
zorg dat stoelen en
Werk-/lesplekken op anderhalve meter van elkaar
verwijderd zijn.
- Wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (de
regels worden opgehangen in het toilet). Reinig gebruikte
cursusmaterialen regelmatig.
- De algemene ruimtes, alsmede de toiletten, de contactpunten
en de handenwas-faciliteiten worden dagelijks
schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf.
- De aanwezige baliemedewerker is samen met de
huurder/docent verantwoordelijk voor de handhaving van
het protocol. Zij dienen elkaar en deelnemers/cursisten aan
te spreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de
regels.
- Er wordt door de huurders op afspraak gewerkt, zodat de
deelnemers- en cursistencontacten gedoseerd kunnen
worden en verspreid over de dag. Huurders delen de door
hen gemaakte afspraken met balie. Ten behoeve van de
reguliere lessen is er sprake van een vast rooster en wordt
er waar mogelijk op afspraak gewerkt.
- De docent en/of huurder heeft vooraf een intake af met de
deelnemer/cursist, waarin gezondheidsregels worden
besproken. Dit kan ook aan de hand van een formulier dat
bij binnenkomst aan de deelnemer/cursist wordt
overhandigd.
- Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel
mogelijk gecommuniceerd
door de organisatie
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19).
Voor medewerkers en docenten:
- Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat,
worden vanuit huis gedaan.
- Houd 1,5 meter afstand.
- Was vaker je handen.
- Schud geen handen.

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (tot 38 C°). x. Blijf thuis als iemand in jouw huis
koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Voor de deelnemers en cursisten:
- Houd 1,5 meter afstand. Schud geen handen.
- Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
- Kom niet zonder afspraak of vastgestelde lestijd langs.
- Kom alleen, ouders blijven buiten
- Ga vooraf thuis naar het toilet
- Blijf thuis als je een 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.
- Deelnemers hangen hun jas op een stoel of een kapstok in
het eigen lokaal.
- De kleedkamers blijven gesloten
Voor ouders:
- Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en
hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de
begeleiding opvolgen;
- Stem met uw kind contactgegevens af zoals 06-nummer
- Breng kind(eren) niet naar de locatie als het kind klachten
heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of
koorts;
- Breng kind(eren) niet naar de locatie als iemand in huis
koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
- Ouders blijven buiten en mogen het CVDKS niet betreden.
- Medewerker(s) staan onderaan de trap bij de entree om het
halen en brengen van kinderen in goede banen te leiden.
- De balie is onder lestijd telefonisch bereikbaar voor
eventuele vragen en/of mededelingen.
Voor de locatie:
Algemeen
- De balie is voorzien van een plexiglas scherm en voor de
balie staan 1,5 meter afstand lijnen aangegeven. Verzoek
aan klanten zoveel mogelijk zaken telefonisch of per email
af te handelen.
- In de lift is maximaal 1 persoon toegestaan en alleen

oproepbaar bij noodzakelijk gebruik.
- Tot 1 september 2020 werkt het kantoorpersoneel (zoveel
mogelijk) thuis. Er is hoogstens 1 iemand per kantoor
aanwezig.
- In het gehele pand geldt waar mogelijk 1 richtingsverkeer,
deze wordt aangegeven door pijlen. De ingang is alleen
ingang. De mensen die het pand verlaten gaan via de
nooduitgang, aan de achterzijde van het pand.
- De toiletten op de eerste verdieping zijn afgesloten, de
toiletten boven zijn alleen beschikbaar voor personeel en
huurders.
- De personeelskamer mag maximaal door 1 persoon bezocht
worden en is alleen voor het opwarmen van voedsel.
Maaltijden worden in het eigen leslokaal genuttigd. Na
lestijd gaat een docent direct naar huis.
- Bij binnenkomst in het CVDKS wassen deelnemers en
docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray.
Bij het verlaten van het pand doen ze dit opnieuw.
- De cursisten wachten op de daarvoor bestemde en door de
baliemedewerker of docent aangewezen afgebakende
wachtplek.
In de lokalen:
- De deelnemer wordt het lokaal in/uit begeleid door de
docent (zodat niet iedereen steeds aan de deurklinken zit)
- Zorg dat de tafels, stoelen en gemarkeerde sta posities
(ronde stickers) op 1,5 meter afstand van elkaar staan.
- In elk lokaal zijn desinfecterende doekjes aanwezig.
- De docent zorgt voor het reinigen van de instrumenten (mits
noodzakelijk)
- Zangles en lessen op blaasinstrumenten vinden plaats in M8.
In dit lokaal kan, in tegenstelling tot in de kleine studio’s,
voldoende afstand tussen docent en leerling worden
gehouden. Het advies is om 3 tot 4 meter onderling afstand
te houden en voorlopig nog niet samen te musiceren.
- Indien er gebruik wordt gemaakt van plexiglas schermen,
dienen deze na de les door de leerling te worden
schoongemaakt aan leerlingzijde en door de docent aan
docentzijde.
- Bij dubbele (leskamer)deuren wordt slechts de gangdeur
gebruikt i.v.m. het aantal te reinigen deurklinken
In de openbare ruimtes en gangen:
- De baliemedewerker houdt toezicht en begeleidt waar nodig
de deelnemers naar lokaal en/of afgebakende wachtplek.

Bij aankomst en vertrek:
- Deelnemers/cursisten moeten 1 voor 1 met 1,5 meter afstand
naar binnen/buiten gaan.
- Bij de ingang staat de 1,5 meter regel op een bord/poster.
- Bovenaan de trap staat bij de balie desinfecterende handgel.
Overige:
- Intake met huurder en/of deelnemer vindt digitaal plaats.
- Vergaderingen en overleggen vinden digitaal plaats.
- Er is geen vrijblijvende lokaal bezetting, er wordt alleen
gewerkt conform roosters. Deze roosters moeten worden
gemaild aan de balie van CVDKS met Jimmy Plooij in de
CC.
- Betalingen vinden vooraf plaats via overschrijving.
Betalingen bij de balie dienen zoveel mogelijk vermeden te
worden en indien noodzakelijk contactloos te worden
uitgevoerd.
Specifieke richtlijnen voor 1-op-1 lessen (tot en met 3
personen maximaal, inclusief docent):
- Zowel docent als cursist desinfecteren de handen bij
aanvang van de les;
- De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde
rooster plaats, in levenden lijve of online;
- De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen
in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten het
lokaal op een afgesproken, eventueel op de grond
gemarkeerde, plek;
- Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het
gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp,
contrabas.
- De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar
verwijderd.
- Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt bij voorkeur
voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen docent en
cursist en cursisten onderling. Houd in ieder geval ruim
afstand (indicatie: 3 - 4 meter, oftewel 12 - 16 m2) en breng
een afscheiding mogelijkheid aan, wanneer deze afstand
niet te realiseren is.
- Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis
schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van
tevoren thuis verwijderd worden.
- Het aanraken van instrumenten en onderdelen van
instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent
gebeurt met wegwerphandschoenen;

- Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal
terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen, die
daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les.
Daarna veegt de docent het oppervlak na met een
desinfecterend doekje;
- Elke les begint met het desinfecteren van het instrument:
snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die je aanraakt.
Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat ten koste
van de lestijd (tenzij er afgesproken wordt extra tijd tussen
de lessen in te ruimen);
- Een desinfecterende spray en poetsdoeken moeten in de
lesruimte aanwezig zijn;
- Docenten gebruiken bij voorkeur goed te reinigen
instrumenten, bijvoorbeeld met nylonsnaren;
- Er worden geen ouders als begeleider binnengelaten.
- De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het
leslokaal en de organisatie van de situatie buiten het lokaal,
met betrekking tot zijn/haar les.
Specifieke richtlijnen groepslessen (vanaf 3 deelnemers)
In de leslokalen:
- Het maximumaantal leerlingen dat in een groep deel kan
nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in
de ruimte. Er is een overzicht van het maximum aantal
leerlingen per ruimte en lokaal. Voor grote groepen zangers
en muzikanten wordt geadviseerd om voorlopig nog niet
samen te repeteren.
Bij alle lessen:
- Opstellen met minimaal anderhalve meter tussen leerling en
docent.
- Niet op elkaars instrument spelen.
- Geen potlood delen met de leerling en niet erover heen
buigen om in de partij te schrijven.
- Na de les, zo nodig, oppervlaktes reinigen die mogelijk vies
zijn geworden.
- De docent zet de lesopstelling klaar ook lessenaars,
versterkers, etc.
Piano
- Docent op een aparte piano.
- Toetsen met een doekje schoonmaken vóór elke nieuwe
gebruiker (op de lespiano, tussen elke leerling; als alleen de
docent erop speelt, vóór aanvang van de lessen).

Strijkinstrumenten/gitaar
- Indien de leerling niet zelf kan stemmen: Docent
desinfecteert eerst haar/zijn handen. De leerling legt het
instrument neer om gestemd te worden en stapt weg. De
docent stemt het instrument, legt het neer, en gaat terug
naar zijn plek.
Blaasinstrumenten en zang algemeen
- Meer ruimte en meer afstand dan bij andere instrumenten
(advies 3,5 tot 4 meter).
Houtblaasinstrumenten
- Niet elkaars rietjes uitproberen.
- Bij voorkeur gebruik maken van een plexiglas scherm i.v.m.
druppeltjes die b.v. in de lucht komen bij het doorblazen
van de instrumenten; deze wordt schoongemaakt tussen
elke les.
Koperblaasinstrumenten
- Kleine onderhoudshandelingen (zoals water uit het
instrument halen, oliën, vetten, ventiel repareren), de
leerling nu helemaal zelf laten doen met aanwijzingen van
de docent.
Zangles
- Bij voorkeur gebruik maken van een plexiglas scherm; deze
wordt schoongemaakt tussen elke les.
Drums
- Drumstellen staan ver genoeg uit elkaar gezet.
- Leerlingen zijn verplicht hun eigen stokken mee te nemen.
Deejay en producing
- Docent is zelf verantwoordelijk voor lesopstelling. Docent
en leerling maken niet gelijktijdig gebruik van dezelfde
apparatuur. Gebruiker maakt de set eerst schoon alvorens
een ander er gebruik van maakt.
Ateliers
- Tafels en werkbanken zo plaatsen dat de docent met
voldoende afstand langs de cursisten kan lopen.
- Looproutes vaststellen om vergissingen te voorkomen.
- Oplettendheid en aandacht is nodig voor het gebruik van
materialen. Denk hierbij aan: Geen gemeenschappelijk
gebruik van materialen en gereedschap. Gereedschap en
materialen vooraf klaarzetten voor elke cursist.
Desinfecteren gereedschap voor en na de les. Werkstukken

na afloop mee naar huis of na afloop van de les verzamelen
door docent.
Dans
- Afhankelijk van welke dansvorm wordt gedoceerd en hoe
intensief deze wordt uitgevoerd, zal meer oppervlakte
nodig zijn per leerling.
- Idem afbakening van de ruimte voor de docent.
- Dansen ‘in de onderste laag’ (vloerwerk) wordt voorlopig
vermeden.
- Thuis omkleden of in de studio, in plaats van in de
kleedkamer. Deze blijft gesloten.
Theater/Musical
- Bij ‘roepen en zingen’ lijkt er meer ruimte nodig te zijn, dan
is de 1,5 meter afstand ontoereikend (indicatie: 3 - 4 meter,
oftewel 12 - 16 m2). Eventueel plaatsen van doorzichtige
afscheidingen tussen docent en cursist en tussen cursisten
onderling.
- Gebruik van kostuums/rekwisieten proberen te vermijden of
tijdelijk in bewaring te geven bij de cursist die er gebruik
van maakt.
- Groepen met meer dan 9 personen (dans, blazers, zang,
musical, theater) kunnen voorlopig niet in de danszaal en/of
de theaterzaal terecht .
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