
 

 

PROTOCOL  CORONA 
Dit Protocol is gericht op les geven in onze theaterschool 

 

September 2020 

 

Inleiding 

1 Veiligheid medewerkers, docenten, deelnemers en cursisten staat te allen tijde voorop. 

2 Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.  

3 Wij geven hieraan invulling m.b.t. medewerkers, deelnemers/cursisten/leerlingen, ouders 
van (minderjarige) deelnemers/cursisten/leerlingen, als ook het verschil in groepslessen 
(groot en klein) en individuele lessen. Ook wordt gekeken naar soort: muziekles, dansles, 
spel/drama.  

4 Wij communiceren individueel en via de website.  

5. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Medewerkers en deelnemers en cursisten houden 
zich aan de RIVM-richtlijnen.  

  

Harde voorschriften   

Algemeen  - De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: - volwassenen en kinderen 
boven de 18 jaarhouden anderhalve meter afstand van elkaar - we wassen onze handen 
vaak en goed - we schudden geen handen - we hoesten in onze ellenboog - we zitten niet 
aan ons gezicht - we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.  

  

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat wij in ons 
gebouw zorgen voor - desinfecterende handgel  - zeep - papieren handdoekjes – 
oppervlaktesprays. 

Een of meerdere personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheids- 
en hygiënemaatregelen. Wij zorgen voor het op orde hebben van de schoonmaak.  

  

 



Protocol bepalingen   

  

A U treft bij ons op posters de Hygiëneregels op een zichtbare plek (posters).   

B Lessen worden waar mogelijk op afstand gegeven. Dat wil zeggen de docenten houden 
zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand van de leerlingen.   

C Onze leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden gezien hun 
leeftijd 

D Wij zorgen dat stoelen indien nodig op anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.  

E Wij zorgen voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende hand gel en wijzen aanwezigen 
op het belang van handen wassen, reinigen spelmaterialen regelmatig. 

F Wij maken lesruimtes op reguliere wijze schoon.  

G Contactoppervlakken en aanraakpunten worden vooraf aan de les schoongemaakt op de 
reguliere wijze.  

H Toiletten worden schoongemaakt op reguliere wijze. Contactpunten en handen was-
faciliteiten worden ook schoongemaakt. Wij gebruiken bij voorkeur papieren handdoekjes die 
in een aparte zwarte prullenbak moeten worden gedeponeerd! 

I Wij geven medewerkers/docenten uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol 
in de diverse ruimtes in ons gebouw moet worden uitgevoerd.   

J Wij geven medewerkers/docenten de instructie dat zij elkaar en 
deelnemers/cursisten/leerlingen moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding 
van de regels. Wij dragen zorg voor nakoming van de regels in en om de organisatie.  

K Wij zien erop toe dat alle docenten, deelnemers/cursisten/leerlingen en ondersteunende 
medewerkers die aanwezig zijn handelen volgens dit protocol.    

M De aanwezige docent is tijdens lestijden protocol-verantwoordelijke, dat wil zeggen hij/zij 
spreekt de deelnemers/cursisten aan die zich niet aan het protocol houden.  

N Voor medewerkers en docenten: Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Schud 
geen handen. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes. Blijf thuis als je 
een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (tot 38 C°). Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten.  

 

 

Voor de deelnemers en cursisten: Schud geen handen. Blijf thuis als je een van de volgende 
klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 
C°). Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten. Meldt ons direct als jezelf of familie coronaklachten heeft. Volg altijd 
de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.   

 

 



In de lokalen   

Zorg dat deuren van lokalen en looproutes open blijven staan, zodat er minder aangeraakt 
hoeft te worden. Zorg dat de tafels en stoelen zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van 
elkaar staan. Zorg dat in elk lokaal bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en 
oppervlaktesprays liggen. Bij binnenkomst in het lokaal wassen deelnemers en docenten hun 
handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit 
opnieuw.                 

Op de gang en in de pauzes zien we er op toe dat op de looppaden de 1,5 meter afstand 
voor de medewerkers kunnen worden nageleefd. Wij doen dat indien nodig door een 
ingang/uitgang naar binnen (glazen voordeuren) en door een andere ingang/uitgang naar 
buiten (achterdeur). Gespreide pauzes overwegen wij als er meerdere lesgroepen zijn. 
Toezicht en begeleiding op de gang.   

 

Buiten de lokalen (ouders/verzorgers/familie/kennissen) 

Veel kinderen/leerlingen worden gebracht en gehaald voor en na de les. U kunt uw kind tot 
voor onze glazen deur brengen en ophalen. Bij calamiteiten is het verstandig direct een 
docent of medewerker aan te spreken zodat begeleiding naar binnen/buiten toe mogelijk is. 

Het protocol is vanwege ontwikkelingen van het coronavirus onderhevig aan 
veranderingen. Op basis van de besluitvorming van de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio 
NHN en de Gemeente Hoorn kan er aanleiding zijn, als gevolg van nieuwe besluitvorming 
door genoemde instituties, voor nieuwe aangepaste regelgeving. Als daar sprake van is 
nemen wij deze verplichte aangepaste regels over. Daarover plaatsen wij zo snel mogelijk 
een aankondiging op de homepage van onze website www.talententheater.nl Mocht er 
aanleiding voor zijn onze leerlingen persoonlijk op de hoogte te brengen over ontwikkelingen 
en aanpassingen in de regelgeving, dan verstrekken wij deze informatie ook zo snel als 
mogelijk per mailbericht aan onze contactpersonen. 

 

Team Talenten Theater Hoorn 


