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Muzieklessen Scoutingband Huissen 

Vooraf 

Vanaf woensdag 26 mei kunnen de muzieklessen weer 

plaatsvinden in De Dannenburcht. Om de lessen verantwoord te 

laten verlopen is deze memo opgesteld, waarbij de veiligheid 

van docenten, leerlingen en leden voorop staat. 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend en de adviezen van de KNMO 

zijn overgenomen. Belangrijk is dat iedereen zich aan deze 

afspraken houdt. 

 

 

Algemeen 

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts  

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

 Houd 1.5 meter afstand van anderen (uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar onderling). 

 Schud geen handen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 De lessen worden vooraf (digitaal) gepland. 

 Indien de leerling of docent niet in staat is om naar De Dannenburcht te komen, 

communiceren zij dat tijdig naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot een 

online muziekles. 

 Indien de leerling liever nog geen fysieke muziekles wil volgen, kunnen de online 

muzieklessen worden voortgezet. 

 Lesmateriaal is in het bezit van de leerling. 

Voor blazers: 

 Ontdoe je instrument thuis van condenswater 

 Neem een schone handdoek mee voor het opvangen van het condenswater tijdens 

de les. 

 

 

Logistiek 

 Indien je gebracht wordt, in- en uitstappen op de Kloosterlaan. 

 Je bent maximaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig. 

 Je komt binnen via de hoofdingang. 

 Je komt alleen naar les. Als het echt niet anders kan, mag 1 ouder als begeleider mee 

naar binnen (vooraf afgestemd met de docent) 

 Kapstokken worden niet gebruikt. Jassen op de stoel. 

 

 

 

  

 

De Muziekles 

 Leerling en docent houden zich aan de afgesproken lestijd. 
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 Bij binnenkomst was je handen met zeep en droog ze met papieren handdoekjes, 

desinfecteer je de handen (desinfectie pompje hangt de hal naast het raam) 

 Je instrument kun je uitpakken naast je stoel. Voor leerlingen slagwerk zijn de 

instrumenten aanwezig in het troeplokaal. 

 Leerlingen slagwerk nemen hun eigen stokken mee naar de les. 

 Er is een lessenaar aanwezig in het troeplokaal. 

 Wacht in de hal tot de docent het aangeeft dat je het troeplokaal binnen mag. 

 Neem al je spullen mee naar binnen. 

 De docent doet zelf de deur open van de lesruimte of deze staat open. 

 Docent en leerling slagwerk houden 1.5 meter afstand, blazers ten minste 2 meter 

 Het condenswater uit je instrument vang je op een door jezelf meegebrachte schone 

handdoek. 

 Indien er condenswater in de lesruimte terecht is gekomen maak je dit schoon met 

een desinfectie doekje (bij de lessenaar aanwezig). 

 Volg de instructies op van de docent. 

 

Einde les 

 Je pakt je spullen in. 

 Maak de lessenaar schoon met een alcoholdoekje. 

 Je verlaat het troeplokaal via de achteruitgang en gaat direct naar huis.  

 Word je opgehaald en/of moet je nog wachten op je vervoer? Dan doe je dat aan de 

Kloosterlaan en niet bij het gebouw. 

 

 


