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Protocol 
Verantwoord naar Kunstencentrum Nieuwe Vaart 

 

Algemeen 

Culturele instellingen mogen vanaf 1 juni 2020 weer open. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde 

activiteiten te hervatten op de locaties van Kunstencentrum Nieuwe Vaart. Echter zijn er nog steeds 

richtlijnen waar we ons aan te houden hebben om een veilige lesomgeving te creëren voor zowel de 

leerlingen als docenten. Door zowel gezondheids- als praktische overwegingen kan het zo zijn dat 

lessen nog steeds online worden gegeven. Wij vragen uw begrip en rekenen op uw medewerking met 

het naleven van onderstaande maatregelen.   

 

Harde voorschriften 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 

- We houden anderhalve meter afstand van elkaar; 

- We wassen onze handen vaak en goed met water en zeep; 

- We schudden geen handen en raken elkaar niet aan; 

- We hoesten / niezen in onze elleboog; 

- We zitten niet aan ons gezicht; 

- We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. 

Hygiëne voorschriften in het kunstencentrum 

- Was zowel thuis als bij binnenkomst je handen met water en zeep; 

- Ga thuis naar het toilet want deze zijn op de locatie gesloten voor leerlingen; 

- Vermijd zoveel mogelijk contact met deurklinken / leuningen etc.  

 Praktische richtlijnen in het kunstencentrum 

- Toegang tot het kunstencentrum is uitsluitend toegestaan voor leerlingen en docenten. Als 

een leerling gebracht en/of gehaald wordt, zal er buiten gewacht moeten worden; 

- Volg de aanwijzingen op de pamfletten op, alsook de aanwijzingen van de docenten: 

o Houd afstand; 

o Wacht op de afgesproken plaats tot de docent je naar binnen roept; 

o Indien er een trap is: maar één persoon op de trap, naar beneden heeft voorrang; 

o Kom niet eerder dan je lestijd en verlaat direct het gebouw na de les; 

o Neem zoveel mogelijk je eigen spullen mee (instrument, bladmuziek, potlood etc.). 

 

SAMEN, MET MUZIEK, TEGEN CORONA 


