
Protocol coronavirus Leo Terlouw muziekles 

Met ingang van 11 mei 2020 zijn de fysieke individuele muzieklessen van Leo 

Terlouw muziekles hervat.  

Onderstaand protocol moet ervoor zorgen dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is.  

De docent en de leerlingen moeten dit protocol in acht nemen.  

Uiteraard volgt Leo Terlouw muziekles ter voorkomen van besmetting alle richtlijnen van het 

RIVM.  

 

Algemene veiligheidsmaatregelen 

• Schud geen handen en voorkom ander handcontact zoveel mogelijk.  

• Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.  

• Was regelmatig je handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes.  

• Was thuis voor en na de les de handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.  

• Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.  

 

Veiligheidsmaatregelen m.b.t. de muziekles 

• Aan de leerlingen wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen te komen. 

•Bij constatering van een besmetting bij de leerling  of een van zijn/haar gezinsleden, wordt   

u verzocht dit vooraf te laten weten via de telefoon (078-6412505) en/of via de email 

leoterlouw@hotmail.com  

• Al bij milde klachten als neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38°C van 

zowel de leerling (en diegene die meekomt) als de docent kan de les niet plaatsvinden in de 

lesruimte. Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft (boven 38°C) of 

benauwdheidsklachten.  

N.B. In bovengenoemde gevallen kan een afspraak  gemaakt worden om te videobellen. 

• Aan de leerling (en de evt. begeleider) wordt gevraagd om voor de les de handen te 

reinigen met ontsmettingsmiddel. Dit staat klaar in de hal.  

• Indien nodig moet de leerling wachten in de daarvoor bestemde ruimte (bij de ingang 

direct rechtsaf). 

• Als de leerling aan de beurt is wordt deze geroepen door de docent. 

• Er mogen niet meer dan drie mensen samen in de lesruimte verblijven. 

• De lesruimte is zodanig ingericht dat tussen leerling en docent 1,5 meter afstand gehouden 

kan worden.  

• Tussen elke les komt 5 minuten pauze. De docent zal in die tijd de handen ontsmetten en 

de toetsen, de deurklink en alles wat aangeraakt is reinigen.  

• De docent zorgt voor goede ventilatie in de lesruimte. 
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