
   
 

Protocol MOJ mei 2020 
 
Corona coördinator MOJ: 
 
Dit protocol is opgesteld door de MuziekOpleiding Juliana (MOJ) om het mogelijk te maken de activiteiten van 
de MOJ weer op te starten. Wim Kremer  (0615034166/ muziekopleiding@juliana-denham.nl) is de corona-
coördinator vanuit de MOJ. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het helder communiceren van dit protocol naar 
leerlingen en docenten. Dit protocol hangt ook duidelijk zichtbaar bij de ingang en is te vinden op de website 
www.juliana-denham.nl.  Daarnaast hangen per ruimte duidelijke (hygiëne)instructies en is er in het gebouw 
signing aanwezig. De coördinator MOJ zorgt dat het gebouw en de lokalen aan alle voorwaarden voldoen die in 
dit protocol benoemd zijn. Hij maakt het mogelijk voor de coördinatoren op locatie om het protocol te kunnen 
naleven, hierop te controleren en indien nodig aan te spreken. Ook is hij aanspreekpunt voor leerlingen en 
docenten (de coördinatoren op lokatie) bij vragen, onduidelijkheden of problemen m.b.t. dit protocol en de 
naleving daarvan.  
 

Corona-coördinatoren op locatie: 
 
Maandag: Alette van de Belt 14:45 uur tot 17:45 uur 
Dinsdag:  Patricia Swart  15:30 uur tot 19:30 uur 
Woensdag:  Frank Ritsema  12:45 uur tot 17:15 uur 
  Ceciel Boonk  17:45 uur tot 20:45 uur 
Donderdag: Jan Bergsma   14:00 uur tot 18:00 uur 
  Seine Voort  19:00 uur tot 19:30 uur 
  

Algemeen: 
 
- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts. Eventueel kan een online les aangeboden worden. 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles. 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na 

het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het 
laatste contact. 

- We schudden geen handen en hoesten in onze elleboog 
- Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar het muziekgebouw te 

komen, dan communiceren zij dat tijdig naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles. 
- Op elk lesmoment is er een corona-coördinator aanwezig (zie bovenstaand schema) 
- De leerling volgt de aanwijzingen van deze corona-coördinator op. 
- Er is slechts in docent tegelijk aan het les geven. Dit betekend dat er maximaal 3 personen in het gebouw 

aanwezig zijn. 1 leerling en docent in lokaal 3 en 1 leerling in het wachtlokaal (lokaal 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juliana-denham.nl/


   
 

Schoonmaak: 
 
- Het muziekgebouw wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd. De 

toiletten worden na elke lesdag schoongemaakt. Dit wordt gedaan door de leden van Muziekvereniging 
Juliana. 

- Bij de ingang van het gebouw, in de grote zaal en in de leslokalen 2 en 3 staat handgel, papieren 
handdoekjes en oppervlaktespray. 

- In leslokaal 2 en 3 staan niet meer stoelen en tafels dan noodzakelijk. Deze zijn goed en snel afneembaar. 
- In leslokaal 3 staat een metalen standaard die door alle leerlingen wordt gebruikt. Deze is goed en snel 

afneembaar. 
- Na elke les reinigt de docent de tafel in het wachtlokaal, de tafel en de stoel (van de leerling) in het 

leslokaal, de metalen standaard in het leslokaal, de deurklinken van het leslokaal en de deurklinken van de 
buitendeur met oppervlaktespray.   

- Na de laatste les reinigt de docent ook zijn eigen stoel en tafel met oppervlaktespray. 
 

Persoonlijke hygiëne: 
 
- Was voor de muziekles thuis zorgvuldig je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
- Ga thuis naar het toilet. Het toiletgebruik in het gebouw is alleen voor docenten. Er is hiervoor 1 toilet 

beschikbaar. Dit staat duidelijk aangegeven.  
- Desinfecteer bij binnenkomst van het gebouw je handen. Doe dit ook na de les voor je het lokaal verlaat. 
- De docent wast regelmatig zijn/haar handen. Na elke les desinfecteert de docent zijn/haar handen. 

 
Logistiek: 
 
- Iedereen komt via de hoofdingang binnen.   
- Fietsen kunnen geparkeerd worden bij het muziekgebouw op de daarvoor bestemde plekken.  
- Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen.  
- De tussendeur in de hal blijft open staan om onnodige contactmomenten te voorkomen. 
- De looproutes worden helder aangeduid via tape op de vloer en bordjes in de zalen. Zie de plattegrond 

voor een overzicht. 
- Leslokaal 2 wordt ingericht als wachtlokaal.  
- De lessen worden gegeven in het grote leslokaal 3. 
- De grote zaal en de barzaal zijn niet toegankelijk. 

 

De muziekles: 
 

- De leerling houdt zich strikt aan de lestijd. Je mag maximaal 10 minuten voor je les aanwezig zijn en gaat 
direct na de les weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. 

- De leerling gaat na binnenkomst van het gebouw rechtstreeks naar het wachtlokaal en pakt het instrument 
uit op de daarvoor bestemde tafel.  

- De deur van het wachtlokaal blijft open staan zodat onnodige contactmomenten vermeden worden. 
- Na het vertrek van de vorige leerling geeft de docent aan dat de leerling in het wachtlokaal met 

instrument, koffer en jas naar leslokaal 3 kan komen. Er blijft dus niets achter in het wachtlokaal.  
- Docent en leerling moeten de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen 

geven of meespelen is dus niet toegestaan. 
- De deur van leslokaal 3 wordt tijdens de les gesloten. 
- Na  de les maakt de leerling het instrument schoon (blazers), pakt alles in en verlaat zo snel mogelijk het 

lokaal. Hij/zij loopt rechtstreeks naar de uitgang en verlaat direct het gebouw. Dit voorkomt vertraging 
voor de volgende leerling. 

 



   
 

Aanpassingen per 1 juni: 
 
Tijdens de persconferentie van 19 mei is er een versoepeling in de maatregelen aangekondigd en dat geeft 
ruimte om vanaf 1 juni onze activiteiten uit te breiden. De volgende zaken willen wij vanaf 1 juni graag weer 
oppakken. Uiteraard blijft bovenstaand protocol op al onze activiteiten van toepassing.  
 

Individuele lessen aan 18+ leden: 
 
Vanaf 1 juni willen wij weer muzieklessen voor 18+ leden aanbieden. Hiervoor zijn de voorwaarden zoals 
vermeld onder het kopje muziekles van toepassing. 

 
AMV:  
 
De fysieke AMV lessen worden nog niet hervat. Deze lessen zullen dus voort worden gezet op de huidige 
manier. Wel krijgen de kinderen de mogelijkheid proeflessen te volgen op een instrument naar keuze. Hierop 
zijn de voorwaarden zoals vermeld onder het kopje muziekles van toepassing.  

 
C orkest: 
 
Dit gaat om 10 leden en vindt op donderdagavond plaats van 18:15 uur tot 18:45 uur.  De corona coördinator 
van dit orkest is Jan Bergsma. 
 

- Deze repetities vinden buiten plaats voor ons gebouw (zie foto). Dit is eigen terrein. 
- De coördinator zet voor aanvang de juiste hoeveelheid stoelen (op 1,5m van elkaar), lessenaar voor de 

dirigent en het slagwerk klaar voor het gebouw. Deze staan klaar in leslokaal 1. Ook zet hij/zij de 
handgel, papieren handdoekjes en oppervlaktespray buiten neer. Wij zorgen voor een klein tafeltje 
dat hiervoor gebruikt kan worden. 

- De leerlingen houden zich strikt aan de repetitietijden. Je mag maximaal 10 minuten voor aanvang 
aanwezig zijn en gaat direct na de repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. 

- De leerlingen blijven buiten en desinfecteren voor de repetities hun handen. 
- De leerlingen nemen plaats en pakken hun instrument uit op hun stoel. De koffer en tas kunnen ze 

naast hun stoel laten staan. 
- Zij gebruiken hun eigen standaard en bladmuziek. 
- Docent en leerlingen moeten de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren. Ook tijdens het spelen 

zitten leerlingen ruim 1,5 meter uit elkaar. 
- Na  de repetitie maken  de leerlingen hun instrument schoon en pakken dit in. 
- Daarna verlaat de leerling de repetitie. 
- De coördinator desinfecteert zijn handen, maakt de stoelen schoon en brengt de stoelen etc weer 

naar leslokaal 1. 
- Daarna reinigt hij/zij de deurklinken en sluit het gebouw af. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Schoolorkest: 
 
Dit gaat om 7 leden en vindt op maandagavond plaats van 18:00 uur tot 18:30 uur. De corona coördinator van 
dit orkest is Alette van de Belt. 
 

- Deze repetities vinden buiten plaats voor ons gebouw (zie foto). Dit is eigen terrein. 
- De coördinator zet voor aanvang de juiste hoeveelheid stoelen (op 1,5m van elkaar), lessenaar voor de 

dirigent en het slagwerk klaar voor het gebouw. Deze staan klaar in leslokaal 1. Ook zet hij/zij de 
handgel, papieren handdoekjes en oppervlaktespray buiten neer. Wij zorgen voor een klein tafeltje 
dat hiervoor gebruikt kan worden. 

- De leerlingen houden zich strikt aan de repetitietijden. Je mag maximaal 10 minuten voor aanvang 
aanwezig zijn en gaat direct na de repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. 

- De leerlingen blijven buiten en desinfecteren voor de repetities hun handen. 
- De leerlingen nemen plaats en pakken hun instrument uit op hun stoel. De koffer en tas kunnen ze 

naast hun stoel laten staan. 
- Zij gebruiken hun eigen standaard en bladmuziek. 
- Docent en leerlingen moeten de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren. Ook tijdens het spelen 

zitten leerlingen ruim 1,5 meter uit elkaar. 
- Na  de repetitie maken  de leerlingen hun instrument schoon en pakken dit in. 
- Daarna verlaat de leerling de repetitie. 
- De coördinator desinfecteert zijn handen, maakt de stoelen schoon en brengt de stoelen etc weer 

naar leslokaal 1. 
- Daarna reinigt hij/zij de deurklinken en sluit het gebouw af. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
Dit is de locatie waar we graag zouden willen repeteren. 


