
 
 

CORONA PROTOCOL TOONBEELD  

voor cursisten en hun ouders/verzorgers 
 

Hieronder vindt u onze richtlijnen en de instructies die specifiek op Toonbeeld van toepassing zijn: 

ALGEMEEN 
1. Verzoek aan alle ouders/verzorgers: neem de regels vooraf door met uw kind  

2. De RIVM richtlijnen zijn leidend: 

 volwassenen houden 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: 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. 

3. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de docent en/of het personeel op te volgen. Onze 

docenten of medewerkers van Toonbeeld kunnen u aanspreken op mogelijk ongewenst 

gedrag.  

4. De lessen worden zo mogelijk gespreid ingeroosterd om samenkomst zoveel mogelijk te 

vermijden 

5. In het geval de geplande fysieke les vanwege lichamelijke klachten toch geen doorgang vindt, 

wordt een zo goed mogelijk alternatief aangeboden: een online les (zoals voor 1 juni ook 

gebruikelijk) of een vervangend lesmoment na het herstel.  

 

ENTREE EN UITGANG, IN HET GEBOUW 
1. Gebruik om binnen te komen de rode knop (met bijv. uw elleboog)  

2. Iedereen volgt de looproutes in het gebouw aan de hand van lijnen en stickers. 

3. Bij de ingang van het gebouw staat desinfecterende handgel en papieren handdoeken die u 

dient te gebruiken als u het gebouw wilt betreden. 

4. Probeer zo weinig mogelijk aan te raken in het gebouw. Tussendeuren staan zoveel mogelijk 

open tijdens openstelling voor lessen. 

5. Brengen en halen van leerlingen gebeurt door één ouder/verzorger. De ouder/verzorger zet 

de leerling in principe buiten af en haalt buiten op. Alleen bij zeer jonge leerlingen, tot en 

met 6 jaar, mag er maximaal 1 ouder/begeleider mee (zonder andere gezinsleden); 

6. Vermijd dus zoveel mogelijk om binnen te komen. Ouders houden ook buiten op de parking 

1,5 m afstand tot elkaar.  

7. Er wordt door ouders geen gebruik gemaakt van de hal/wachtruimte en er wordt niet door 

het gebouw gelopen.  

8. Toiletgroepen zijn gesloten voor cursisten.  

9. De koffiecorner in de centrale hal is gesloten.  



 
 

10. De centrale kapstokken zijn verwijderd. Jassen worden over de eigen lesstoel gehangen 

11. De Toonbeeld ingang wordt ook gebruikt door de BSO van de Kinderopvang ZVL. Geef elkaar 

de ruimte en wacht met binnen- of buitengaan indien nodig. 

 

DE LESSEN 
1. Informatie over uw vorderingen en lessen of over die van uw kind wordt alleen digitaal of 

telefonische verstrekt. Heeft uw vragen, stel ze per mail of via telefoon. 

2. Lessen vinden alleen plaats op afspraak  

3. Voor en na de les de handen desinfecteren met de gel 

4. Beeldende cursisten maak gebruik van eigen gereedschap: kwasten, mirettes, spatels enz. 

5. Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen 

docent en cursist en cursisten onderling. 

6. Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook 

condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden. 

7. Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de 

leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. 

Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje; 

 

MEER INFORMATIE? 
 Voor meer informatie verwijzen we graag naar het protocol van de branchevereniging dat van 

algemene toepassing is voor onze sector: 

https://www.cultuurconnectie.nl/clientdata/downloads/protocol-verantwoord-naar-een-les-

cursus-training-sector-cultuureducatie-vs-cultuurconnectie-29042020.pdf 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
T +31(0)115-745 020 

E  info@toonbeeld.nl 
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