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PROTOCOL COVID-19
Lesgeven en cursussen in
De Binding

Ter voorbereiding op je les of cursus in De Binding.
•
•
•
•

Heb je geen koorts of verkoudheidsklachten en hebben jouw (eventuele) andere gezinsleden ook geen
koorts? Dan ontvangen wij je graag weer in De Binding!
Heb je wel klachten? Neem contact op met je docent! Je komt niet naar De Binding, maar je maakt een
afspraak voor een vervangende (digitale) les.
Je wast thuis alvast je handen, om toiletbezoek in De Binding zoveel mogelijk te beperken.
Kom zoveel mogelijk precies op de lestijd naar De Binding, zodat we het wachten tot een minimum
beperken.

Halen en brengen voor ouders/verzorgers.
•
•

•

Breng je een kind naar De Binding? Breng je kind tot aan de hoofdingang van De Binding. Vanaf de
hoofdingang gaat de leerling alleen verder naar de wachtruimte bij de muzieklokalen.
We vragen je alleen in noodgevallen in De Binding op het kind te wachten tijdens de les of cursus. Wachten
is alleen mogelijk in ons werkcafé. Om zo min mogelijk mensen in De Binding te ontvangen, vragen wij je niet
mee te lopen naar de muziekstudio of zaal.
Kom precies op tijd voor de les of cursus. Niet te vroeg en niet te laat.

Route leerling of cursist in De Binding.
•
•
•
•

Je komt via de normale hoofdingang naar binnen bij De Binding.
Bij binnenkomst in de hal staat desinfectiemiddel voor de handen, deze dient gebruikt te worden.
Toiletgebruik: beperk het gebruik van het toilet. Eventueel kun je gebruik maken van het toilet dicht bij de
oefenruimte. De docent kan deze eventueel aanwijzen. Bij elk toilet is desinfectiemiddel te vinden.
Ook op diverse andere plekken in De Binding zal desinfectiemiddel voorhanden zijn.

Tijdens de les.
•
•
•
•
•
•

Alleen de docent opent de lokaaldeuren. Je gaat naar binnen als je docent je komt halen in de gecreëerde
wachtruimte.
Je docent, eventueel je medeleerling(en) en jij houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Daarnaast gebruik je papieren handdoeken.
In elk lokaal zijn desinfectiemiddel, papieren handdoeken en schoonmaakmiddel aanwezig om tussen de
lessen en cursussen door gebruikt materiaal te ontsmetten.
Piano’s en overig gedeeld instrumentarium in De Binding worden na elke les ontsmet door docent.
Je speelt alleen op je eigen instrument.
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De Binding is het hart van Langedijk waar cultuur, educatie, gemeente, literatuur en zorg samenkomen

