
Protocol blokfluitlessen Opmaat Muziekschool Helden. 
 
Op 13 mei 2020 zijn door Cultuurconnectie aanvullende richtlijnen gegeven op het 
Protocol Sector Cultuureducatie en –participatie. 
 
Voor de blokfluitlessen van Opmaat is van toepassing de  
 
 “Richtlijn groepslessen (vanaf 3 deelnemers) voor de blokfluitlessen in BS De 
Liaan. 
 
Definitie groepslessen  
Groepslessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent worden gegeven aan groepen 
van drie leerlingen of meer en die in de vrije tijd worden aangeboden (dit gaat niet over 
de lessen in het regulier onderwijs). 
 
Op basis hiervan heeft Opmaat Muziekschool Helden in afstemming met BS De Liaan het 
volgende protocol opgesteld. 
 

Protocol. 
Algemene richtlijnen RIVM 

• Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar 
• We wassen onze handen vaak en goed 
• We schudden geen handen 
• We hoesten in onze elleboog 
• We zitten niet aan ons gezicht 
• We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. 

 
Maatregelen Basisschool De Liaan 

• Het algemene protocol van BS De Liaan is leidend. Dat geldt ook m.b.t. de 
onderlinge afstanden in het leslokaal en het maximaal aantal leerlingen per lokaal. 

• Hygiënemaatregelen en –voorzieningen (zoals zeep, desinfecterende handgel 
enz.) zijn in het hele gebouw aanwezig en dienen door de bezoekers te worden 
gebruikt;  

• De aangegeven looproutes en aanwijzingen, zoals ingang en uitgang van het 
gebouw, en binnen het gebouw dienen te worden gevolgd; 

• Aanwijzingen van het personeel van BS De Liaan in dit kader, dienen te worden 
opgevolgd; 

• Alle leerlingen zijn bekend met de maatregelen op de scholen De Liaan en De Pas 
en volgen deze ook tijdens de blokfluitlessen op. 
 

Maatregelen Opmaat 
Dit deel is gebaseerd op de : “Richtlijn groepslessen (vanaf 3 deelnemers) zoals in 
de aanhef vermeld en ziet er dan als volgt uit: 

1. Leerlingen, ouders en docenten worden door Opmaat geïnformeerd over de  
protocollen voor de blokfluitlessen van Opmaat. 

2. Het protocol staat op de website van Opmaat; 
3. Alle ouders/leerlingen worden schriftelijk van dit protocol op de hoogte gesteld. 

Ouders wijzen hun kinderen nadrukkelijk om dit protocol na te leven; 
4. De leerling krijgt groepsles met maximaal 10 leerlingen per groep: 
5. De leerling komt alleen naar de les. Ouders/verzorgers/partners die hun kind 

brengen, wachten buiten het gebouw; 
6. De leerling gaat voor zover mogelijk is, voorafgaand aan de les thuis naar het 

toilet. 
7. Door de leerling naar de muziekles te laten gaan, gaan de ouders akkoord met het 

protocol; 



8. De leerling komt alleen naar de les. Ouders/verzorgers/partners die hun kind 
brengen  wachten buiten het gebouw (= protocol school).  

9. Screening: Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke 
besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts 
of hoofdpijn), blijven thuis.  
De ouders screenen hun kind op deze gezondheidsklachten, voordat het 
naar de les gaat.  
Voorafgaande aan de les vraagt óók de docent na bij de leerling of het 
gezondheidsklachten heeft. Bij twijfel wordt de betreffende leerling niet toegelaten 
tot de les. 

10. Bij twijfel over zijn/haar eigen gezondheid geeft de docent geen les en vervalt de 
les; 

11. Zowel docent als leerling desinfecteren de handen bij aanvang van de les. De 
docent ziet er op toe dat de leerling dat ook doet; 

12. De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te 
laten. Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken, eventueel op de 
grond gemarkeerde, plek. Protocol school. 

13. Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte. Dit wordt zo mogelijk met 
duidelijke markeringen aangegeven.  

14. De leerling neemt de eigen blokfluit en muziekstandaard mee.  
15. De leerling maakt zelf de aantekeningen in het lesmateriaal en schrijft het 

huiswerk zelf op in het schrift;  
16. De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de 

organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot de lessen. 
17. Vooraf en achteraf wordt het lokaal na elke groepsles gedesinfecteerd door de 

docent. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en gaat ten koste van de lestijd; 
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