Corona maatregelen Sint Jansstraat
De maatregelen die genomen worden zijn gericht op de hygiëne en de veiligheid van de medewerkers,
docenten en cursisten.
Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle medewerkers, docenten en cursisten.
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisatie, medewerkers en cursisten houden zich aan de RIVMrichtlijnen.
De RIVM-richtlijnen schrijven hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de locatie (bij de ingangen
van de gebouwen en in de lokalen) beschikbaar is:
- desinfecterende handgel
- zeep
- papieren handdoekjes
- oppervlaktesprays/doekjes



















Maatregelen Sint Jansstraat
Algemeen
Er zijn door het hele gebouw posters opgehangen met de veiligheid- en hygiëne maatregelen en posters
met advies van 1,5 m afstand. De maatregelen worden ook gecommuniceerd via de website.
Bordje op de lift max. 1 persoon in de lift.
Deze maatregelen worden onder alle medewerkers van de Sint Jansstraat verspreidt.
Als er updates komen wat betreft Corona maatregelen door de Rijksoverheid dan worden die zo snel
mogelijk gecommuniceerd door de organisatie.
Iedereen behalve personeel wordt gevraagd zich in te schrijven door zijn/haar naam en telefoonnummer te
noteren bij de ingang. Dit vanwege een evt. contactonderzoek.
Receptie
De receptie is verplaatst naar het café. De ingang aan de Sint Jansstraat wordt per 7 september a.s. weer
gebruikt als hoofdingang. Cursisten, bezoekers en personeel gaan via het café> naar de tuin> verder het
pand in. Bezoekers en cursisten moeten zich inschrijven in het café.
Afgesproken is dat de deuren van de lokalen niet op slot zijn zodat de receptionistes bijna geen sleutels
hoeven uit te geven.
Lokalen
Er wordt zoveel mogelijk in het eigen lokaal les gegeven. Indien dat niet mogelijk is, krijgt de docent een
ander lokaal toegewezen. Er moet 1,5 meter afstand tot elkaar zijn, de stoelen en werk/lesplekken worden
op anderhalve meter van elkaar geplaatst. Voor de één op één lessen zang en dwarsfluit en wordt er
gewerkt met een scherm.
Iedereen komt binnen via de hoofdingang Sint Jansstraat> gaat na het inschrijven in het café door naar de
tuin > Kinderen tot en met 12 jaar worden door één ouder/begeleider naar de les gebracht en na afloop
ook weer opgehaald.. Cursisten > 12 jaar mogen zelfstandig het pand in via de aangeven looproutes naar
de les. Na afloop verlaat de cursist het pand via tuin achteruitgang hek of schuifdeur. Betreft het een kind
dan staat de ouder/begeleider te wachten in de tuin of bij de schuifdeur. Communiceer duidelijk met de
cursist/ouder waar hij/zij het pand moet verlaten en de docent wacht bij de schuifdeur totdat het kind
door de ouder/begeleider daadwerkelijk is opgehaald.
Lokaal 25, 26, 27 en 35, 36, 37 via trappenhuis tuin naar binnen en naar buiten via trap studio 10 naar de
tuin. Uit via hek achteruitgang tuin.
Lokaal 6 en 8 via trappenhuis tuin naar binnen> uit langs kopieerhok/keuken uit via schuifdeur.
1e en 2de verdieping: lokaal 20, 21, 22, 23, 24 en 30, 31, 32, 33, en 34 via trappenhuis tuin naar binnen bij de
wc’s de trap naar boven. Uit via grote trappenhal door de schuifdeur.
Basement in via de trap naar de kelder in de tuin en uit via schuifdeur.
Lokaal 40, 41, 42, 43 en 44 bij lokaal 1 naar boven en uit via trap naar café. Uit via hek achteruitgang tuin.
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Belangrijk bij het inroosteren van de lokalen is dat de cursisten gespreid op de locatie aankomen en deze
ook gespreid weer verlaten.
De deuren van lokalen en looproutes blijven zoveel mogelijk open staan, zodat er minder
aangeraakt hoeft te worden. Cursisten mogen geen deuren open en sluiten. In elk lokaal staat er bij de
ingang desinfecterende gel, papieren doekjes en oppervlaktesprays/doekjes.
Route Toilet
Op elke verdieping kan de cursist de toiletten gebruiken. Invalidentoilet is alleen beschikbaar voor het
personeel en invalide cursisten.
Docenten
De docent is vrij om wel of geen extra tijd tussen instrumentale lessen in te plannen.
Docent pauzeert in eigen lokaal, in de docentenkamer (max 2 personen) of in de tuin. Roken is niet
toegestaan in de binnentuin en moet buiten het pand gebeuren.
De docent zorgt voor een goede communicatie met de ouders en/of cursist.
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. De instrumenten staan minimaal 1,5 meter uit elkaar en
het aanraken/verplaatsen van een instrument gebeurt met wegwerphandschoenen.
Bij dwarsfluit en zanglessen wordt er gewerkt met een scherm tussen de docent en cursist. Deze moet
regelmatig worden schoongemaakt met water en zeep(spuitbus) en een doekje. Dit is aanwezig in het
lokaal. De docent en cursist maken beide hun eigen zijde schoon met wegwerphandschoenen aan. Ook
moet de vloer schoongemaakt worden indien er bv condenswater op ligt. De docent maakt het scherm
schoon na de laatste les (of vaker indien gewenst). De cursist maakt het scherm schoon na de les. Bij jonge
kinderen doet de docent beide zijden van het scherm.
De docent bespreekt de gezondheidsregels en checkt of de cursist en zijn omgeving klachtenvrij is.
Tijdens de les spreekt de docent de cursist erop aan als hij/zij zich niet aan de maatregelen houdt.
Mocht de docent de situatie niet vertrouwen dan kan hij de cursist verzoeken om naar huis te gaan of op te
laten halen door een ouder of begeleider.
Docent en cursist desinfecteren hun handen bij binnenkomst en bij verlaten van het lokaal.
Cursisten
Cursisten komen alleen naar Vrijdag voor de les en mogen niet blijven hangen binnen het gebouw of in de
binnentuin. Cursisten komen via de hoofdingang Sint Jansstraat binnen en gaan na inschrijven in het café
door naar de tuin. Afhankelijk van de looproute verlaat de cursist of ouder met kind het pand via de
tuin/achteruitgang hek of schuifdeur. Bij binnenkomst moeten de handen gedesinfecteerd worden en de
jas aan de achterkant van de stoel gehangen worden.
Vanaf 13 jaar is een mondkapje voor iedereen verplicht in de openbare ruimtes (hal, trappen, gangen en
toiletten). In het lokaal mag het mondkapje af tenzij de docent wil dat de cursist het mondkapje ophoudt.
Cursist komt alleen tenzij het om een kind gaat. Eén ouder/begeleider mag zijn/haar kind t/m 12 jaar via de
aangegeven looproute naar het lokaal brengen en verlaat dan het pand. Ophalen van het kind na de les
gaat ook weer via de aangegeven looproute naar het lokaal. Ouder/begeleider verlaten samen het pand.
Cursisten moeten waar mogelijk hun eigen instrumenten/drumstokjes meenemen.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen in een groep zingen. Boven de 12 jaar is zingen verboden voor 2
personen of meer.
Als een docent of medewerker de gezondheidstoestand van een cursist niet verantwoord vindt dan moet
de cursist het pand verlaten. Een kind moet dan door een ouder/begeleider opgehaald worden.
Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.
Beheer/receptionistes
De uitvoering van de meeste maatregelen zijn door de beheerders gedaan. Zij zijn dan ook het eerste
aanspreekpunt als er iets nodig is of veranderd moet worden.
Ook beheren zij de voorraden handgel, doekjes en sprays. Elke ochtend wordt er gecheckt of er in de
lokalen en op de andere plekken genoeg desinfectie aanwezig is. Raakt de voorraad op dan wordt dat
doorgeven aan diegene die de bestelling doet.
Toezicht op het hek, tuin en schuifdeur tijdens het brengen en halen ligt in eerste instantie bij de
beheerder. Zij zorgen dat dit in goede banen wordt geleid en handhaven de maatregels en corrigeren inden
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nodig. De receptionistes houden overdag toezicht op hoofdingang en zorgen dat iedereen zich heeft
ingeschreven. Het inschrijven is niet verplicht maar wel gewenst om bron- en contact onderzoek te
bevorderen bij een evt. corona uitbraak.
Schoonmaak
De ochtend schoonmakers zorgen ervoor dat elke dag alle in gebruik genomen lokalen (inclusief studio’s),
café en O.K. en de gangen zijn schoongemaakt. Alle toiletten, deurknopen, contactpunten en handwas
faciliteiten worden dan ook meegenomen.
De beheerder van dienst doet bij veel activiteit in het café, gangen en/of toiletten meerder malen een
ronde om deurknopen, contactpunten en toiletten schoon te maken.
Groepslessen van 2 deelnemers of meer
Het maximumaantal cursisten dat in een groep deel kan nemen, is afhankelijk van het deel vrije
vloeroppervlak in de ruimte( 1,5 m regel). Dit geldt alleen voor 18+ cursisten.
Popbands: de bands nemen eigen microfoons mee. Bands mogen niet repeteren in de studio 1 en 4
vanwege onvoldoende ventilatie. Op moment van dit schrijven is studeren door cursisten of externen niet
mogelijk en is tot nader orde uitgesteld door onvoldoende personele bezetting door corona.
Stoelen en lessenaar in de concertzaal worden schoongemaakt door de schoonmakers en beheer. Cursisten
mogen geen losse spullen zoals schooltassen meenemen naar de groepsles. Alleen het instrument,
instrumentkoffer en muziek indien van toepassing.
Instrumentkoffers in concertzaal liggen onder de stoel en de jas hangt aan de stoel. Grote koffers kunnen
op de gang neergezet worden.
Lessenaars en andere hulpmiddelen die reeds in de ruimte aanwezig zijn en daar ook achterblijven na de
groepsles worden na afloop van iedere activiteit gereinigd door degene die gebruik heeft gemaakt van dit
materiaal. De docent deelt na afloop de alcoholdoekjes uit en laat de muzikant de lessenaar schoonmaken
en gaat daarna rond met een prullenbak.
Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open) vóór en na een groepsrepetitie, niet
tijdens de repetitie. Gebruik géén airconditioning omdat dit de lucht in de ruimte rond pompt en niet zorgt
voor ventilatie. Dus juist tijdens repetities de deuren dicht.
Docent/dirigent
Docent/dirigent stuurt 24 uur een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen
richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke corona-gerelateerde
ziekteverschijnselen heeft niet naar de repetitie kan komen. Hetzelfde geldt als een medebewoner koorts
of heeft of benauwd is, of positief op Corona is getest.
Blazen en samenspel
Zorg dat bij binnenkomst en het verlaten van de repetitieruimte de 1,50 m onderlinge afstand kan worden
bewaard.
Bij de orkestopstelling voor dwarsfluiten en piccolo’s wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 2
meter rond het midden van iedere stoel. Voor andere instrumenten wordt rekening gehouden met een
vrije ruimte van 1,5 meter rond het midden van iedere stoel.
Musici uit hetzelfde gezin/familie zijn uitgezonderd van de 2-meter/1,5 meter regel.
De afstanden (2 m/1,5m) hebben betrekking op de afstanden tussen personen (musici) en niet tot de
afstand van de muur van de repetitieruimte.
Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een
blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten worden ontdaan van condens
vocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt
wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler
van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.
‘Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei effect’ ontstaat.
Bij de positie van de dirigent ten opzichte van het orkest dient rekening te worden gehouden met afdoende
afstand (2 meter) ten opzichte van de meest nabije musicus. Bij grotere orkesten wordt een spatscherm
aanbevolen tussen de dirigent en musici.
Lessenaars en andere hulpmiddelen die reeds in de repetitieruimte aanwezig zijn en daar ook achterblijven
na de repetitie worden na afloop van iedere activiteit gereinigd door degene die gebruik heeft gemaakt van
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dit materiaal. De docent deelt na afloop de alcoholdoekjes uit en laat de muzikant de lessenaar
schoonmaken en gaat daarna rond met een prullenbak. Gebruikte flesjes nemen de musici mee naar huis
en eten tijdens de repetitie is niet toegestaan.
Muziekmateriaal wordt uitgedeeld met handschoenen of wordt vooraf persoonlijk toegestuurd of gemaild.
Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingsapparatuur en dergelijke tot de direct
betrokkenen.
Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek.
Pauze wordt gehouden in de repetitieruimte.
Herhaal bij aanvang van de repetitie de regels waaraan men zich moet houden.
Handhaaf de regels in en om de repetitieruimte.
Koren en zangensembles
Een gezondheidscheck is vereist.
Voor zingen (18+) geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger in een zigzagformatie
zodat de zangrichting vrij blijft.
Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na
de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht.
Hou de presentielijst bij van de aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel
bron- en contactonderzoek door de GGD.
Maak afspraken dat alleen actieve leden aanwezig zijn. Eventueel halen en brengen gebeurt buiten het
gebouw.
Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.
Stuur 24 uur én kort vóór een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen richtlijnen bij
het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke corona gerelateerde
ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38
graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot benauwdheid of koorts
heeft, of positief is getest op Corona. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke corona infectie.
Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: algemeen
Vooraf en achteraf het lokaal en gereedschappen/instrumenten desinfecteren. De schoonmaakmiddelen
hiervoor zijn in de lesruimte aanwezig.
Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke markeringen
aangegeven
Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: cursisten tot 12 jaar
Ouders/verzorgers wordt gevraagd hun kinderen vooraf naar het toilet te laten gaan.
De docent doet zelf de deur open en dicht om de cursisten in en uit het lokaal te laten. Cursisten (en hun
eventuele begeleider) wachten buiten in de tuin een afgesproken - eventueel op de grond gemarkeerde plek. De docent haalt de cursist(en) zelf op uit de tuin.
Spreek duidelijk door met de groepen hoe de ruimte gebruikt gaat worden.
Aangeven welke ruimte voor de docent nodig is. Afbakenen met bijvoorbeeld tape.
Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: cursisten van 12 tot 18 jaar
Maak duidelijke afspraken met de groep over hoe er toch kan worden gespeeld.
Neem voldoende ruimte. Jongeren hoeven onderling geen afstand houden maar wel tot de volwassenen.
Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: volwassenen
Vanwege de grotere risico’s binnen hogere leeftijdscategorieën, is het advies meer maatregelen te nemen
naar mate de leeftijd van de cursist(en) hoger is: meer ruimte nemen, ventileren, luchtvochtigheid.
Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Muziek
Als er weer in groepen samengekomen mag worden, kunnen cursussen, bijeenkomsten en workshops
(m.u.v. zang) weer opgestart worden met in achtneming van de RIVM maatregelen. In een aantal lokalen
wordt een foliescherm geplaatst.
Instrumenten en meubilair tussen lessen desinfecteren, condenswater opvangen (cursisten nemen zelf
handdoek mee en vangen condens op, docent desinfecteert daarna) en opruimen.
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Bij alle groepslessen - uitgezonderd zingen - is het voldoende om de voorgeschreven algemene
maatregelen aan te houden.
Er wordt geadviseerd om vóór en na de repetitie goed te ventileren. Tijdens de repetitie wordt dat
afgeraden omdat men het vermoeden heeft dat besmette lucht door de ruimte kan gaan circuleren als er
geventileerd wordt. Nader onderzoek naar dit aspect loopt nog.
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