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Doel  
Dit protocol biedt duidelijkheid aan de docenten, leerlingen en medewerkers over het veilig 
bezoeken van Novae Popschool aan de Hoorn 70 in Ede tijdens de coronacrisis.


Uitgangspunt van het protocol 
Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het 
protocol is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van publiceren en zal steeds zo snel 
als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden. 


Dit protocol is opgesteld door de docenten van Novae Popschool.


Het protocol is bedoeld als handvat voor een veilig bezoek aan Novae Popschool en de veilige 
uitvoering van de muzieklessen. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om beredeneerd af te 
wijken als de situatie daarom vraagt. 


Het protocol is gebaseerd op de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM: afstand 
houden, beschermingsmaatregelen en gedragsbeïnvloeding van docenten, leerlingen en 
medewerkers om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 


Docenten, leerlingen en medewerkers van Novae Popschool zijn bij betreding van het pand van 
Novae Popschool verplicht zich te houden aan deze instructies.


Communicatie 
Het coronaprotocol van Novae Popschool wordt gedeeld via de website en nieuwsbrief van 
Novae Popschool als ook mondeling en/of per e-mail door docenten gemeld aan de leerlingen. 
Tevens is de informatie ook bij binnenkomst in het pand te lezen.


Hygiënische maatregelen  
De ruimtes van Novae Popschool worden regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de 
frequentie verhoogd.


Bij binnenkomst en in de lesruimtes hangen of staan er desinfecterende handgels/sprays. 
Docenten en leerlingen houden de eigen werkplek (deurklinken, stoelen, schermen, etc) schoon 
volgens het opgestelde protocol. 


Voor het reinigen van de werkplekken zijn er desinfecterende doekjes en desinfecterende 
schoonmaakspray aanwezig.


Lesruimtes 
• In de leslokalen zijn desinfecterende spray en tissues beschikbaar.

• Onnodige attributen worden zoveel mogelijk uit het lokaal gehaald, zodat er meer ruimte 

ontstaat.

• Om anderhalve meter afstand te waarborgen is dit duidelijk aangegeven in het lokaal. Dit 

verschilt per ruimte op welke manier dit is gedaan. De lesruimen zijn verdeeld in drie vlakken, 
één vlak voor de docent, één vlak voor de leerling, en één wachtplek voor de nieuwe leerling.


• Docent en leerling moeten onderling altijd 1,5 meter afstand bewaren. Het van dichtbij 
aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan.


• Na gebruik van de lessenaar (en eventueel piano) worden deze schoongemaakt met de 
schoonmaakmiddelen ter plaatse. Ook de deurklink wordt schoongemaakt.


• Alle lokalen van Novae Popschool worden geventileerd. In het lokaal voor zanglessen is er een 
krachtigere ventilatie geïnstalleerd. 



Instructie leerlingen  
We willen je bezoek aan Novae Popschool graag zo prettig en veilig mogelijk maken. Daarom 
hebben we maatregelen genomen waarbij we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Help 
elkaar door je te houden aan aangekondigde maatregelen en het advies van RIVM. Vooral in deze 
tijden moeten we er voor elkaar zijn en elkaar helpen!


Aan jou de keus!

Wil jij les in de popschool? Dan ben je van harte welkom! Wil je liever online lessen blijven volgen? 
Geen probleem! Je docent zal met jou de les online blijven doen. Zo ben jij vrij om je muziekles te 
volgen op een manier die voor jou het prettigst is.


Welke lessen wanneer?

• Alleen individuele lessen en lessen met twee tot vier leerlingen op het zelfde instrument gaan 

starten vanaf dinsdag 2 juni 2020. 

• De bandlessen en grotere groepslessen starten weer vanaf 1 september 2020.


Algemeen

• Je docent neemt de dag voor je les contact met je op om te checken hoe het met je gezondheid 

gaat.

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,

• keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Je krijgt dan online les.

• Ben jij of een gezinslid benauwd of heb je koorts? Pas als jij of het gezinslid minimaal 24 uur 

klachtenvrij is, mag je weer naar de les komen. Tot die tijd krijg je online les.

• De toiletten zijn afgesloten en niet toegankelijk voor leerlingen. Zorg dat je vlak voor je vertrek 

naar de popschool, thuis naar het toilet bent gegaan.

• Het is voor leerlingen niet toegestaan gebruik te maken van de keukenfaciliteiten (water pakken, 

handen wassen etc).

• Je lesrooster is zoveel mogelijk hetzelfde als voor de coronacrisis, maar kan afwijken. Je docent 

informeert je hierover.


Toegang pand

• Alleen de leerling zelf mag het pand van Novae Popschool binnen gaan. Ouders/begeleiders 

mogen niet binnen komen. Die dienen buiten het pand te wachten (ideaal moment voor 
boodschappen - diverse winkels bij het Rozenplein zijn dichtbij).


• Drie minuten voor aanvang van je lestijd mag je het gebouw betreden. Kom niet vroeger, maar 
ook niet te laat. Dit om de leswissels zo goed mogelijk te laten verlopen en zoveel mogelijk het 
wachten voor/in het leslokaal te beperken.


• Gebruik bij binnenkomst eerst de desinfecterende handspray, raak daarna je gezicht niet meer 
aan.


• Geef elkaar de ruimte (minimaal 1,5 meter). Wacht even als iemand al in de gang loopt, wees 
geduldig met elkaar.


• De lesruimtes zijn gemarkeerd in drie vlakken: één vlak voor de docent, één vlak voor de  
leerling, en één vlak als wachtplek voor de nieuwe leerling.


• Bij binnenkomst in het leslokaal, neem plaats in de daarvoor aangegeven wachtplek.

• Als de leerling voor je het lokaal uit is, loop jij naar je lesplek.

• Op diverse plekken in de gangen en leslokalen van Novae Popschool zijn vakken aangegeven 

waar je kunt wachten en elkaar de ruimte kunt geven.


Tijdens de les

• Volg altijd instructies van de docenten op. 

• Houd altijd 1,5 meter afstand van je docent.

• Raak zo min mogelijk je gezicht aan.




• Gebruik alleen je eigen instrument. Gebruik van instrumenten van Novae Popschool is niet 
toegestaan. Uitzonderingen zijn er voor piano/keyboard en drums. 


• Bij gebruik van een toetsinstrument dien jij of je docent na gebruik het klavier te ontsmetten. 

• Bij de drumlessen speel je alleen op je eigen meegebrachte stokken. Gebruik van de 

drumstokken van Novae Popschool is niet toegestaan. Raak het drumstel zo min mogelijk met 
je handen aan.


Na je les

• Gebruik een ontsmettingsdoekje om de lessenaar en/of stoel die je hebt aangeraakt schoon te 

maken, gooi het doekje in de daarvoor bestemde afvalbak.

• Ontsmet je handen met de desinfecterende handgel. Raak je gezicht daarna niet meer aan tot je 

buiten bent.

• Neem de kortste route naar buiten, ga niet hangen in de gangen, maar ga direct naar buiten.

• Houdt altijd 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte, wacht zo nodig even op een andere 

leerling die net in de gang loopt. Wees geduldig met elkaar. 

En het belangrijkste: Geniet van je muziekles!  



Instructie docenten 
We willen werken in Novae Popschool zo prettig en veilig mogelijk maken voor jou en onze 
bezoekers. Daarom hebben we maatregelen genomen waarbij we ons houden aan de richtlijnen 
van het RIVM.


De leerling mag kiezen!

Wil de leerling les in de popschool? Dan ben is hij van harte welkom! Wil de leerling liever online 
lessen blijven volgen? Geen probleem! Je geeft de leerling dan online les. Zo is de leerling vrij om 
de muziekles te volgen op een manier die voor hem/haar het prettigst is.


Welke lessen wanneer?

• Alleen individuele lessen en lessen met twee of drie leerlingen op het zelfde instrument gaan 

starten vanaf dinsdag 2 juni 2020. 

• De bandlessen starten weer vanaf 1 september 2020.


Algemeen

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Je geeft dan online les.

• Heb jij of een gezinslid corona of koorts? Pas als jij of het gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij 

is, mag je weer naar de les komen. Tot die tijd geef je online les.

• Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel/spray.

• Het is voor docenten niet toegestaan gebruik te maken van de keukenfaciliteiten (koffie/thee/

magnetron/koelkast etc). Alleen handen wassen is toegestaan. Afdrogen met de papieren 
doekjes.


• Het gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten.

• Docenten nemen zelf papieren zakdoekjes mee. En deze na één keer gebruik weggooien. 

Daarna handen ontsmetten.

• De toiletten zijn alleen voor docenten toegankelijk, niet voor leerlingen. Iedereen zit tijdens het 

gebruik van het toilet, ook mannen plassen zittend. Na gebruik ontsmet je de wcbril met de 
desinfectantspray en droog je die af met wcpapier (ontsmettingsdoekjes mogen niet 
doorgespoeld worden in verband met verstopping!).


• Houdt je lesrooster zoveel mogelijk hetzelfde als voor de coronacrisis. Indien je moet afwijken, 
informeer je leerlingen hier tijdig over.


• Als een leerling thuisblijft, geef je hem/haar online les.


Toegang pand

• Gebruik bij binnenkomst eerst de desinfecterende handgel, raak daarna je gezicht niet meer 

aan.

• Geef elkaar de ruimte (minimaal 1,5 meter). Wacht even als iemand al in de gang loopt, wees 

geduldig met elkaar.

• Na binnenkomst in het leslokaal, maak je de deurklinken van het lokaal schoon.


Tijdens de les

• Als docent zie je erop toe dat je leerlingen het coronaprotocol opvolgen. 

• Het leslokaal is verdeeld in drie vlakken, één vlak voor de docent, één vlak voor de leerling en 

één wachtplek voor de nieuwe leerling.

• Houd altijd 1,5 meter afstand van je leerling.

• Gebruik alleen je eigen instrument. Gebruik van instrumenten van Novae Popschool is niet 

toegestaan. Uitzonderingen zijn er voor toetsen en drums.

• De leerling gebruikt alleen zijn eigen instrument, gebruik van instrumenten van Novae Popschool 

is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn er voor toetsen en drums. 




• Bij gebruik van een toetsinstrument dient de docent of leerling na gebruik het toetsenbord te 
ontsmetten. 


• Bij de drumlessen neemt de leerling zelf stokken mee. 

• Bij de drumlessen speel je alleen op je eigen meegebrachte stokken. Gebruik van de 

drumstokken van Novae Popschool is niet toegestaan. Raak het drumstel zo min mogelijk met 
je handen aan.


Na je les

• Zie toe dat de leerling één ontsmettingsdoekje gebruikt om de lessenaar, stoel of instrument die 

hij/zij heeft aangeraakt schoon te maken.

• De docent ontsmet na elke les de deurklink.

• Bij gebruik van een toetsinstrument dien jij na gebruik het klavier te ontsmetten.


Het pand verlaten

• Ontsmet je handen met de desinfecterende handgel. Raak je gezicht daarna niet meer aan tot je 

buiten bent.

• Houdt altijd 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte, wacht zo nodig even op een andere 

leerling/docent die net in de gang loopt. Wees geduldig met elkaar.
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