
 

 

 
Protocol individuele muzieklessen Muziekschool Diemen 

Ouders/leerlingen 
 
We zijn erg blij dat we vanaf 2 juni weer 1 op 1 muzieklessen kunnen geven in de Omval aan al onze 
leerlingen. Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen. Groepslessen gaan nog niet van start; nader 
bericht hierover volgt. 
 
Algemene richtlijnen van het RIVM:  
Weet u het nog? 
 

• Docenten en leerlingen onderling houden 1,5 meter afstand van elkaar 

• Was je handen vaak en goed 

• Schud elkaar niet de hand 

• Hoesten en niezen in de elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Zit niet aan je gezicht 

• Blijf thuis als jij, of iemand uit je gezin, klachten heeft. 
 
Ziekte 

• Bij klachten (verkoudheid) niet naar de les komen, maar neem contact op met je docent. In 
dit geval is een les op afstand mogelijk 

• Als je docent (lichte)klachten heeft zal hij/zij waar mogelijk lessen op afstand geven 

• In beide gevallen gaat de communicatie direct tussen leerling en docent, bij voorkeur 24 uur 
voor de les begint. 
 

De Omval 

• Tot aan het leslokaal gelden de regels/protocol van De Omval. Volg de aanwijzingen van de 
medewerkers van de Omval. De horeca is geopend voor een beperkt aantal bezoekers; ook 
op het terras. 

 
Hygiëne   

• Op de gangen in de Omval hangen automaten met desinfectiemiddel om de handen schoon 
te maken. 

• Er zijn de volgende reinigingsmiddelen aanwezig in de lokalen: desinfecterende hand gel, 
oppervlaktespray en papieren handdoekjes.  

• Bij voorkeur geen gebruik maken van de toiletten. 
 
Brengen/halen  

• Kom zoveel mogelijk alleen naar de les. 

• Jonge kinderen kunnen worden gebracht en gehaald tot aan de voordeur (wij verzoeken 
ouders/verzorgers niet het gebouw in te gaan). 

• Als ouders het nodig vinden kunnen jonge kinderen beneden worden opgehaald door de 
docent. In dit geval vragen wij hierover van tevoren rechtstreeks contact op te nemen met 
de docent.  

• Kom niet te vroeg; maximaal 5 minuten voor aanvang van de les. 

• Zorg ervoor dat je instrument voor zover mogelijk thuis speelklaar is gemaakt. 



 

 

 
 
 
Leslokaal 
Om de lessen vlot en veilig te laten verlopen, spreken we het volgende af: 

• Kom zo kort mogelijk voor aanvang van de les; eerder komen en inspelen is niet mogelijk. 

• Wacht net buiten je lokaal. 

• De docent doet de deur open. 

• Neem je jas (en tas) mee het lokaal in. 

• De docent en leerling desinfecteren de handen bij aanvang van de les. 

• Het uitpakken, inpakken en stemmen van het instrument gebeurt in het lokaal. 

• Neem in het lokaal plaats op de aangewezen plek. 

• De leerling en de docent houden voortdurend 1,5 meter afstand en zitten zoveel mogelijk op 
vaste plekken. 

• De leerling en docent gebruiken elkaars instrumenten niet. 

• Bij zang en blaasinstrumenten kunnen vochtdeeltjes in de lucht komen. We houden bij deze 
lessen ongeveer 3 meter afstand aan en gebruiken een scherm. 

• De leerlingen volgen steeds de instructies van de docent, bijvoorbeeld om afstand te nemen. 

• De docenten zullen de voor de muzieklessen gebruikte instrumenten tussen de lessen door 
reinigen. 

• Na afloop van de les volgt de leerling de looproute naar de uitgang. 

• Ouders/verzorgers blijven buiten het gebouw wachten. Ook hier geldt: bewaar afstand en 
blijf niet dicht bij elkaar bij de ingang staan. 

• Overleg met de docent via telefoon of mail, niet bij aanvang of afloop van de lessen. 
 
 
 
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de docent of anders bij het bestuur van de 
Muziekschool Diemen via info@muziekschooldiemen.nl. 
 
Veel plezier 
 
 
Kate Rockett 
Coördinator  
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