Covid-19 Protocol Coöperatie De VAK - Stapsgewijze opstart cursussen en lessen
versie 04 september 2020 voor cursisten en leerlingen
Voorafgaand: dit protocol is geldig vanaf 4 september 2020 en is van toepassing op alle lessen die in OPEN worden gegeven,
inclusief de overige locaties van De VAK zoals Westvest 9 en De Hofstee in Tanthof. Voor eventuele buitenlocaties geldt er een
apart buitenprotocol. Nieuwe versies van protocollen worden ook op de website van De VAK geplaatst.
Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle medewerkers, cursisten, begeleiders en bezoekers van De VAK.
De veiligheid staat te allen tijde voorop en de focus van dit protocol ligt op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. De richtlijnen zijn
afkomstig van het RIVM, en het protocol sector cultuureducatie en participatie en het protocol NOC/NSF en de richtlijnen vanuit
de rijksoverheid en gemeente Delft..

Algemene regels:
•
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van docenten en medewerkers. We volgen verder
vanzelfsprekend de specifieke richtlijnen voor de leeftijdsgroepen tot en met 12 jaar (1.5 meter afstand niet
noodzakelijk) en voor de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar (onderling geen 1.5 meter afstand verplicht).
•
Volg de bewegwijzering binnen en buiten OPEN.
•
Bij de ingang en op diverse plekken in OPEN staat een desinfecterend middel voor je handen. Gebruik dit bij
binnenkomst.
•
Volg de RIVM-richtlijnen: was je handen vaak en goed; schud geen handen; hoest in je elle boog; raak je
gezicht niet aan.
•
Volg de richtlijnen van het RIVM voor de gezondheidscheck: dus blijf thuis bij verkoudheids- of
griepverschijnselen, of hoesten, bij reuk- en smaakverlies, blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft
(vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
•
Ook in de ruimten van De VAK in OPEN worden de cursisten gewezen op de gezondheidscheck. Denk als
cursist voorafgaand aan elke les aan de gezondheidscheck: als er geen signalen zijn dat er iets aan de hand
is, dan ben je van harte welkom, is er wel iets aan de hand of is er twijfel, sla dan de les over.
•
Docenten die danslessen geven, “body and mind” lessen en lessen aan koren, houden presentielijsten bij
van wie er aanwezig zijn bij de lessen.
•
De cursist gaat bij voorkeur voorafgaand aan de les thuis naar het toilet.

Ventilatie:
Goede ventilatie lijkt volgens de huidige inzichten van groot belang om eventuele verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. In OPEN is per afzonderlijke ruimte sprake van permanente ventilatie op basis van buitenlucht. In alle
ruimten die De VAK gebruikt in OPEN, ook in eventuele ruimten buiten de lokalen, werkt dit systeem. In Westvest 9,
en in De Hofstee in Tanthof, vindt toevoer van verse buitenlucht plaats via geopende ramen en deuren. In OPEN
vereist ventilatie dus geen extra aandacht. Bij de andere locaties Westvest en De Hofstee zal er door opening van
ramen/deuren buitenlucht aangevoerd worden.

Aankomst en vertrek:
•
Ga 1 voor 1 en op 1,5 meter naar binnen of buiten.
•
Cursisten en begeleiders wordt verzocht maximaal 5 minuten voor aanvang van de les het pand in te gaan.
•
Cursisten nemen de jas mee de studio in en hangen deze aan de achterkant van de eigen stoel of maken
gebruik van de kapstok in de studio.
•
De hoofdingang is Vesteplein 100; de uitgang is gedurende de dag Vestpoort 10;
•
De cursist verlaat het pand middels de aangegeven looproutes, direct nadat de les is beëindigd.
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Les bij De VAK: rol docent:
•
Bij twijfel over zijn of haar eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, online les.
•
Alle benodigde studio’s staan indien mogelijk open. Indien dit niet kan (bijvoorbeeld vanwege
geluidsoverlast) opent en sluit de docent de deur.
•
De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal. Docenten/medewerkers zien toe op
naleving van de regels. Volg alsjeblieft hun aanwijzingen, docenten hebben het recht om cursisten met
ziekteverschijnselen naar huis te sturen.
Proeflokaal:
•
Het proeflokaal is open.
•
Voor meer informatie: klik hier
Schoonmaak/hygiëne:
•
Bij binnenkomst van het pand maakt iedereen met desinfecterende gel zijn of haar handen schoon. Middelen
hiervoor staan klaar.
•
De docent desinfecteert zijn handen met desinfecterende gel vóór elke nieuwe cursist/les.
•
In alle studio’s staat reinigingspray en papier om gebruikte lesmiddelen en werkplekken schoon te maken.
Voorafgaand en na afloop van de les dienen de gebruikte lesmiddelen en werkplekken gereinigd te worden.
De docent ziet hierop toe.
•
De contactoppervlaktes in de doorgaande ruimtes worden meerdere malen per dag gereinigd.
Muzieklessen:
•
Het maximum aantal cursisten is afhankelijk van het vloeroppervlak van een lokaal, rekening houdend met
1,5 meter afstand.
•
Voor individuele muzieklessen geldt het volgende: alleen bij jonge leerlingen, tot en met maximaal 12 jaar,
kan er maximaal 1 ouder/begeleider (zonder andere gezinsleden) meekomen naar de les. Dit
vanzelfsprekend in overleg met de docent.
•
Cursisten en docent maken zoveel als mogelijk alleen gebruik van hun eigen lesmateriaal en instrument,
komen niet aan elkaars spullen en raken elkaar niet aan.
•
Lessen vinden volgens een vastgesteld rooster plaats.
•
Cursisten wachten buiten het lokaal op een afgesproken plek.
•
De docent doet (indien nodig) zelf de deur open en dicht om cursisten in het lokaal te laten.
•
Leerlingen nemen hun eigen instrument mee. (behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische
toetsen.)
•
Voorafgaand en na afloop van de les worden de gebruikte lesmiddelen gereinigd. Zijn er specifieke
schoonmaakmiddelen voor instrumenten nodig, dan nemen de docenten deze zelf mee.
•
Voor piano/keyboard/accordeon geldt: de docent maakt gebruik van een eigen instrument waar cursisten niet
op spelen.
•
Voor slagwerk geldt: cursisten nemen hun eigen drumstokken mee.
•
Voor snaar en strijkinstrumenten geldt: als de cursist niet zelf kan stemmen, desinfecteert de docent eerst
zijn/haar handen. De cursist 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.
Zang en blaasinstrumenten:
•
We volgen het specifieke advies van het RIVM, dit houdt onder andere in dat er minimaal 1,5 meter afstand
is tussen de zangers. Een opstelling in zigzag formatie wordt geadviseerd.
•
Bij blaasinstrumenten nemen we extra maatregelen, zoals een minimale afstand van 2 meter en/of
doorzichtige schermen. Schermen worden na afloop van de les door de docent schoongemaakt.
•
Blaasinstrumenten worden voor de les en na de les thuis schoongemaakt. Ook condenswater dient thuis te
worden verwijderd.
•
Condenswater dat in de studio terechtkomt wordt door de leerling zelf opgenomen. Hiervoor dient een
schone handdoek mee naar de les te worden genomen. Het oppervlak wordt nageveegd met een
desinfecterend doekje.
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Beeldende lessen:
•
Bij aanvang en na afloop van de les maken de cursisten hun werkplek schoon met reinigingsspray.
•
Cursisten en docent maken zoveel als mogelijk alleen gebruik van hun eigen lesmateriaal en
gereedschappen en raken elkaars spullen niet aan.
•
Na afloop van de les desinfecteren de cursisten alle lesmaterialen en gereedschappen van De VAK. De
docent ziet hierop toe.
•
Tafels, stoelen en werkbladen zijn op de grond voorzien van een markering. Deze dient aangehouden te
worden.
•
Geen meubilair verplaatsen. Dit i.v.m. 1,5 meter afstand.
•
Werkstukken worden voor zover mogelijk na de les mee naar huis genomen of door de docent opgeborgen.
•
De docent spreekt onderling af wat looproutes zijn of protocollen i.v.m. bewegen in de lokalen.
Dans- en theaterlessen:
•
Docent en cursist komen zoveel als mogelijk omgekleed naar de les. Jassen, schoenen en tassen worden in
een eigen meegebrachte tas opgeborgen en op de daartoe aangewezen plek neergelegd. .
•
Na afloop van de les vertrekken cursisten (inclusief eventuele ouder/begeleider) zo snel als mogelijk.
•
Volg nadrukkelijk de aanwijzingen van de docenten, met name ook gezien het gebruik van de aangegeven
vakken op de vloer en het bewegen ten opzichte van elkaar.
•
Regels en voorschriften voor eventuele buitenlessen zijn uitgewerkt in een apart buitenprotocol.
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