
 

 

Coronaprotocol voor dans- en musicallessen muziekschool Medez aan 
basisschoolleerlingen 

 

 
Het bestuur van muziekschool Medez staat groepslessen op het gebied van dans en musical 
toe, met in achtneming van de volgende richtlijnen: 
 

1. De veiligheid van docenten, leerlingen en medewerkers van de gemeenschapshuizen staat te 
allen tijde voorop. Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze 
richtlijn. 
 

2. De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Docenten en leerlingen houden zich aan de RIVM-
richtlijnen, dat betekent dat er tussen leerlingen en docent 1,5 meter afstand wordt 
gehouden. Voor kinderen van de basisscholen geldt deze afstand onderling niet. In dit 
verband verwijzen wij ook naar het protocol van het NOC*NSF over verantwoord sporten. 
De meest recente versie is te vinden op www.nocnsf.nl.  
 

3. blijf thuis als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste 
contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  blijf 
thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; blijf thuis zolang je in thuisisolatie 
bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld; ga direct naar huis wanneer er tijdens de muziekles klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
  

4. De lessen vinden plaats in de open lucht, aan de achterzijde van het Meander gebouw in 
Sint-Michielsgestel. Bij slecht weer wordt de les verplaatst of wordt naar een alternatieve 
oplossing gezocht die voldoet aan de op dat moment geldende voorwaarden en richtlijnen 
vanuit het RIVM en het NOC*NSF.  
 



5. Voor het halen en brengen geldt dat dit door 1 ouder/verzorger per kind gebeurt, maximaal 
5 minuten voor aanvang van de les. Het ophalen dient direct aansluitend aan de les te 
gebeuren.  
 

6. Wij verzoeken u om het Meandergebouw heen te lopen en dus niet in het Meandergebouw 
zelf te zijn. Uitsluitend de docent kan het gebouw betreden om de geluidsinstallatie en 
eventuele andere attributen op te halen en weg te brengen. 
 

7. Zorg dat de kinderen thuis naar de wc gaan en –indien van toepassing- thuis zijn omgekleed. 
Er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet binnen. Tevens verzoeken wij de 
kinderen en docent om de handen voor en na de lessen grondig te wassen. Schud geen 
handen en voorkom zoveel mogelijk het aanraken van het gezicht.  
 

8. De dansleerlingen wordt verzocht om gymschoenen in plaats van dansschoenen aan te 
doen. 
 

9. Als de leerlingen symptomen van corona heeft zoals koorts, verhouden, druk op de long, 
hoesten of niezen, komt de leerling niet naar de les. Indien de docent deze klachten heeft, 
wordt de les afgezegd. Als een huisgenoot van de leerling klachten heeft, komt de leerling 
eveneens niet naar de les. Indien een docent of leerling tijdens de les toch moet niezen, 
gebeurt dit in de elleboog en worden papieren zakdoekjes gebruikt. 
 

10. Ouders kunnen/mogen niet blijven kijken tijdens de les. 
 

11. De reguliere lestijden en lesdagen worden gevolgd.  
 
Wij verzoeken u de regels met de leerlingen thuis door te nemen. Van belang is dat de 
leerlingen weten dat de 1,5 meter regel geldt tussen docent en leerling. Voor leerlingen 
onderling geldt deze regel niet. Het protocol is opgesteld in overleg met de gemeente Sint-
Michielsgestel. 
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