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Inleiding:  

Dit protocol is opgesteld door het bestuur van de Hellendoornse Harmonie. Dit protocol hangt ook duidelijk 

zichtbaar bij de ingang en is te vinden op de website. Wij verwachten dat docenten, leerlingen en ouders zich 

aan dit protocol houden. De RIVM-richtlijnen zijn leidend. 

 

De corona-verantwoordelijken binnen de Hellendoornse Harmonie zijn: Jeroen Tijhuis, Maire Boers en Ellen 

van der Linde. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor het helder communiceren van dit protocol naar leerlingen en 

docenten en zijn zij het aanspeekpunt voor leerlingen en docenten bij vragen, onduidelijkheden of problemen 

m.b.t. dit protocol en de naleving daarvan. Daarnaast zullen zij geregeld ter plaatse controleren op naleving 

van dit protocol. De corona verantwoordelijken zorgen er ook voor dat het gebouw en de lokalen aan alle 

voorwaarden voldoen die in dit protocol benoemd zijn. 

  

De lessen van de Hellendoornse Harmonie worden gegeven in verenigingsgebouw “De Tente“, Halve 

Maansteeg, Hellendoorn. In “De Tente” hangen per ruimte duidelijke (hygiëne)instructies en is er in het 

gebouw signing aanwezig.  

 

Dit protocol geldt voor de individuele muzieklessen van muziekvereniging Hellendoornse Harmonie voor 

onbepaalde tijd.  

 

In de bijlagen bij dit protocol zijn plattegronden van het verenigingsgebouw opgenomen en foto’s van de 

lestruimten. 

 

Algemene richtlijnen:  

• Er wordt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.   

• We wassen onze handen vaak en goed.  

• We schudden geen handen.  

• We hoesten en niezen in onze elleboog.  

• We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.  

• We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten heeft.   

 

Richtlijnen voor de leerlingen: 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging. 

• Ga voor de muziekles, thuis naar het toilet. De toiletten van “De Tente” zijn uitsluitend voor de 

docenten.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 graden) en/of benauwdheidsklachten.   

• Je komt alleen naar de muziekles. 

• Je komt maximaal 5 minuten voor de les naar binnen. 

• Leerlingen nemen een eigen lessenaar mee.   

• Blaasinstrumenten: Leerlingen nemen een handdoek mee voor op de grond. Hiermee kunnen zij de 

condens die uit het instrument komt opvangen.   

• Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de bovenstaande twee punten. Eén keer vergeten kan, maar 

daarna mag een leerling geweigerd worden om de les te volgen.  

• Volg de aanwijzingen van de docent en het bestuur altijd op.   

  

Richtlijnen voor de ouders:  

• We vragen ouders om hun kind zoveel mogelijk alleen te laten gaan. Mocht dit niet kunnen dan zet je 

je kind bij “De Tente” af en wacht je buiten tot het einde van de muziekles. Ook hier dien je 1,5 meter 

afstand te bewaren tot overige bezoekers.   

• Ouders mogen niet mee “De Tente” in.  

• Volg de aanwijzingen van het bestuur en de docent op.   
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Richtlijnen voor docenten:  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (tot 38 graden)  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 graden) en/of benauwdheidsklachten.   

• De docent mag de leerlingen aanspreken bij ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels  

• Zorg dat er zoveel mogelijk deuren open staan naar het leslokaal, zo hoeven er minder deurklinken 

aangeraakt te worden.   

• De opstelling in de lesruimtes is zodanig dat er ruime afstand gewaarborgd kan worden tussen docent 

en leerling. De docent draagt er zorg voor dat deze opstelling intact blijft en dat de lessenaars en 

eventueel stoelen op minimaal 1,5 meter staan, je kan dit markeren met een stuk tape. 

• Tijdens het repeteren met blaasinstrumenten dient een raam open gezet te worden. 

 

Richtlijnen voor binnenkomst en vertrek:  

De leerlingen moeten de volgende route te nemen bij aankomst en vertrekt van de leslocatie:   

• De leerling komt binnen via de groene deur, onderaan de trap. Daar staat een desinfecterende gel 

waarmee de handen worden gereinigd. 

• De leerling loopt middels de looproute naar de wachtruimte die van toepassing is. 

• De docent laat na vertrek van de vorige leerling de volgende leerling weten dat de ruimte gereinigd is 

en dat de leerling  verder mag komen. In de lesruimte  staat een tafel klaar waar de leerling zijn 

instrument uitpakt en zijn lessenaar opzet. 

• De leerling volgt de les, en pakt na de les zijn spullen in. 

• De leerling verlaat “De Tente” via de nooduitgang deur. 

• De docent reinigt de tafel en de lesplek met oppervlaktespray.  

• De routes in “De Tente” zijn gemarkeerd met tape op de vloer. Middels pijlen van tape wordt de 

looprichting ook aangegeven. 

• Bij een bezetting met 3 docenten, 3 leerlingen en 3 in de wachtruimtes en een eventuele 

controlerende corona toezichthouder zijn er maximaal 10 mensen in het gebouw aanwezig. Dit kan 

alleen gebeuren op dinsdag. 

 

Schoonmaak:  

• Het muziekgebouw wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd. 

De toiletten worden na elke lesdag schoongemaakt. Dit wordt gedaan door de leden van 

Hellendoornse Harmonie. 

• Bij de ingang beneden in de kelder van het gebouw en boven in de hal voor de lesruimtes staat 

handgel, papieren handdoekjes en oppervlaktespray. 

• In de lesruimtes staan niet meer stoelen en tafels dan noodzakelijk. Deze zijn goed en snel 

afneembaar. 

• Na elke les reinigt de docent de tafel in het wachtlokaal, de tafel en de stoel (van de leerling) in het 

leslokaal, de metalen standaard in het leslokaal, de deurklinken van het leslokaal en de deurklinken 

van de buitendeur met oppervlaktespray.   

• Na de laatste les reinigt de docent ook zijn eigen stoel en tafel met oppervlaktespray. 

 

We kunnen alleen doorgaan met de individuele muzieklessen als het protocol wordt opgevolgd en 

we ons samen aan de regels houden. Samen krijgen we corona de wereld uit!  

  

Mochten er naar aanleiding van dit protocol vragen zijn dan kunnen die gesteld worden aan de docent of aan 

Jeroen Tijhuis.  

  

Jeroen Tijhuis 06-51180831 

jeroen.tijhuis@aebi-schmidt.com   
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Protocol voor één op één muziekles met meerdere docenten in de Tente 
In de Tente hebben wij drie verschillende, afgesloten ruimte waar muziekles gegeven kan worden. We geven 

daarbij middels een tekening aan waar de leerlingen les hebben, wat de looproute is en hoe wij daarmee de 

regels van het RIVM in acht nemen.  

De leerling dient na binnenkomst plaats te nemen in 1 van de wachtruimtes, totdat hij/zij een seintje van de 

docent krijgt om verder te komen. 

 

Ruimte 1: Slagwerkruimte  

In deze ruimte wordt er slagwerkles gegeven. De leerling neemt zijn eigen drumstokken mee en het krukje dat 

gebruikt wordt door de leerling, wordt na elke les gereinigd. De looproute naar deze ruimte wordt aangeven 

net zoals de looproute wanneer de les is geëindigd.  

Wachtruimte: W1. 

 

Ruimte 2: Koepel  

In deze ruimte wordt er één op één muziekles gegeven. In deze ruimte staan twee tafels, die zijn verdeeld in 

vakken, waar de leerling zijn muziekspullen kan uitpakken. De looproute naar deze ruimte wordt aangeven 

middels een markering. Ook de looproute naar buiten, wanneer de les is gereinigd, wordt aangegeven.  

Wachtruimte: W2. 

 

Ruimte 3: Bestuurskamer 

In deze ruimte wordt er één op één muziekles gegeven. De leerling pakt zijn spullen uit op de tafel die dichtbij 

de bestuurskamer staat en neemt zijn instrument en lessenaar mee naar binnen. De leerling wacht op een sein 

van de docent om naar binnen te gaan. De looproute naar deze ruimte wordt aangeven middels een 

markering. Ook de looproute naar buiten, wanneer de les is gereinigd, wordt aangegeven. 

Wachtruimte: W3. 

 

Op de volgende pagina’s volgen een aantal foto’s met onder andere de plattegrond van de Tente waarin de 

verschillende ruimtes worden aangegeven en de looproute er naartoe en hoe de ruimte van binnen eruit zien 

(afgeschermd met plexiglas, genoeg ruimte om de 1,5 meter afstand te hanteren etc.) 

 

 

Lesschema De Tente     

     

     

DAG DOCENT RUIMTE Wachtruimte TIJDSTIPPEN 

     

Maandag Robert B ullinga Kelder W1 15.30-19.30 

 Jesse Ligterink Bestuurskamer W3 17.30-20.00 

     

Dinsdag Johanna Hoekman Koepel W2 15.30-17.15 

 Arjan Eek Bestuurskamer W3 15.00-20.00 

 Stef Hoekjen Kelder W1 15.00-20.00 

     

Woensdag     

     

Donderdag Leonie van Viersen Bestuurskamer W3 15.00-20.00 

 Koen Koepel W2 15.30-19.00 
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Bijlage 1, plattegronden verenigingsgebouw “De Tente” 

 

Plattegrond “De Tente”, benedenverdiening:  
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Bijlage 1, plattegronden verenigingsgebouw “De Tente” 

 

Plattegrond “De Tente”, benedenverdiening:  
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Bijlage 2, foto’s situatie verenigingsgebouw “De Tente” 

 

Toegangsdeur “De Tente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rechterdeur is de nooduitgang. Nu te gebruiken als uitgang. 
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Bijlage 2, foto’s situatie verenigingsgebouw “De Tente” 

 

Ruimte 1: De bestuurskamer  
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Bijlage 2, foto’s situatie verenigingsgebouw “De Tente” 

 

Ruimte 2: De koepel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Protocol Muzieklessen Hellendoornse Harmonie  
 

Protocol Individuele lessen HH Versie V2.0 22-5-2020 

Bijlage 2, foto’s situatie verenigingsgebouw “De Tente” 

 

Ruimte 3: Slagwerkruimte  

 

De slagwerkers zijn van elkaar gescheiden middels een transparant scherm. De docent geeft les 

vanaf het achterste drumstel. Het voorste drumstel is goed bereikbaar via de toegangsdeur. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


