Stefaantjes – protocol voor lessen slagwerk
Voor iedereen geldt: houd je aan de instructies van de Rijksoverheid, die je steeds kunt vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Meld je af (via afmelden@destefaantjes.nl) als:
Jij zelf één van de volgende klachten hebt: verkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of
koorts, plotseling verlies van reuk of smaak.
Iemand in jouw huis koorts of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op het coronavirus.

Algemene regels in de school
o
o
o
o
o
o
o

Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
Ouders blijven buiten
Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden
Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand tot volwassenen te houden
Kinderen van 13 jaar en ouder moeten wel 1,5 m afstand houden tot volwassenen
Volwassenen houden 1,5m afstand tot elkaar en tot kinderen van 13 jaar en ouder
Ga liefst niet op school naar de WC – doe dit zoveel mogelijk thuis. Moet je heel nodig? Was je handen dan
naderhand heel goed.

Voor de les
o
o
o
o
o
o

Laat (liefst een dag van tevoren) weten als je klachten hebt – de les kan online doorgaan!
De instructeur zet de instrumenten klaar en reinigt aangeraakte oppervlakken.
Reinig thuis je stokken.
Was je handen thuis voordat je naar de les komt.
Wacht in de hal tot de instructeur je komt halen.
Neem al je spullen mee naar het leslokaal.

Tijdens de les
o
o

Houd je aan de algemene afstandsregels (afhankelijk van je leeftijd).
Speel met je eigen stokken op je ‘eigen’ instrument.

Na de les
o
o
o

De leerling verlaat het lokaal (en gaat naar huis).
De instructeur reinigt gebruikte instrumenten/stoel/lessenaar e.d., zet ramen en deur open om het lokaal te laten
doorluchten en verlaat zelf ook het lokaal.
De leerling wast thuis handen en reinigt stokken.

Heb je vragen over dit protocol of ben je (vermoedelijk) besmet met het coronavirus? Meld dit bij:



Harry Gubbels (voorzitter) via voorzitter@destefaantjes.nl of 06-25111353 of:
Henny Petter (secretaris) via secretaris@destefaantjes.nl

