
 

 

 

 

Protocol voor lessen en repetities 

  
Gebruik repetitie/lesruimte bij lessen:  

 In principe wordt er alleen gebruik gemaakt van de grote zaal en de bestuurskamer.  

 De leerling komt alleen, hij/zij kan gebracht/gehaald worden tot de voordeur. Probeer op tijd 

te komen, geen kwartier eerder. Is dit wel het geval, wacht dan buiten bij de deur.   

 De leerling wacht in de hal tot hij/zij gehaald wordt door docent.  

 In de hal maakt de leerling eerst zijn handen met de desinfecterende handgel die daar staat. 

Dit geldt bij binnenkomst ook voor de docent. 

 De leerling/docent neemt zijn eigen jas, instrumentenkoffer/tas mee de grote 

zaal/bestuurskamer in. Er worden dus geen spullen opgehangen of neergezet in de 

garderobe/hal, de foyer of op een andere plek in het gebouw.  

 Er worden zoveel mogelijk eigen lessenaars van thuis gebruikt. Als dat niet mogelijk is, dan 

mag er een lessenaar van NLS gebruikt worden. Deze moet na elke les gereinigd worden 

door de docent of door de leerling zelf met schoonmaakmiddel.  

 Tijdens de leerlingenwissel maakt de docent de stoel waarop de leerling gezeten heeft 

schoon met schoonmaakmiddel.  

 Voor leerlingen op blaasinstrumenten geldt: neem een handdoekje mee. Leg dat op de grond 

onder het instrument om condens (het water) uit het instrument mee op te vangen. 

 Na afloop van de les maakt de leerling het instrument goed schoon/droog. 

 Heeft de docent of een leerling gebruik gemaakt van het invalidentoilet? Dan zorgt de docent 

na afloop van de lessen dat het toilet schoongemaakt wordt.   

 Ook doet de docent voor het verlaten van het gebouw alle gebruikte deurkrukken af. 

 De docent doet de gebruikte doekjes in een prullenbak en gooit de vuilniszak na afloop van 

de lessen in de grijze container in de hal. 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand in acht!   

  

Gebruik repetitieruimte bij repetitie:   

 De coördinator van het orkest is op tijd aanwezig om de binnenkomst van de leden/dirigent in 

goede banen te leiden.   

 In de hal maakt iedereen eerst zijn handen schoon met de desinfecterende handgel die daar 

staat. 

 Jassen en koffers/tassen worden over de eigen stoel gehangen/ernaast gezet, dus niet in de 

garderobe/hal, foyer of op een andere plek in het gebouw.   

 In principe gebruikt iedereen zijn eigen lessenaar. Als dat niet mogelijk is, dan mag er een 

lessenaar van NLS gebruikt worden. Deze moet na elke repetitie gereinigd worden door de 

coördinator of door het lid/de dirigent zelf (na overleg met de coördinator).  

 Voor leerlingen op blaasinstrumenten geldt: neem een handdoekje mee. Leg dat op de grond 

onder het instrument om condens (het water) uit het instrument mee op te vangen. 



 Er wordt zonder pauze gerepeteerd.   

 Er kan tot 1 september geen gebruik gemaakt worden van de bar/keuken. Ook niet na 

afloop.  

 Instrumenten worden na de repetitie goed schoon/droog gemaakt. 

 De stoelen worden na elke repetitie schoongemaakt door de coördinator of door de leden 

zelf (na overleg met coördinator).   

 Houd minimaal de 1,5 meter afstand in acht, ook in orkestopstelling.  

 Als het (invaliden)toilet is gebruikt, dan zorgt de coördinator ervoor dat het na afloop wordt 

schoongemaakt.  

 De coördinator doet voor het verlaten van het gebouw alle gebruikte deurkrukken af.  

 De coördinator zorgt ervoor dat aan het einde van de repetitie alle gebruikte papieren 

doekjes in de prullenbak worden gedaan. Daarna gooit de coördinator de vuilniszak in de 

grijze container in de hal.  

 

Algemene regels:   
 Alleen het invalidentoilet is zo nodig beschikbaar in geval van hoge nood.   

 De trap naar boven is afgezet met lint/wordt in principe niet gebruikt.  

 Het dames- en herentoilet zijn afgesloten.  

 In de hal staat een tafel met schoonmaakartikelen en handgel.   

 Voor een repetitie geldt dat men alleen via de hal naar de zaal gaat, niet via foyer.  

Dit geldt ook voor lessen die in de grote zaal worden gegeven. 

Leerlingen die les hebben in de bestuurskamer mogen wel via de foyer lopen.  

  

Voor iedereen blijft gelden: 

 Was vaak je handen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig. 

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. 

   

Zorg goed jezelf en voor elkaar! Veel muzikaal plezier! 

  

 

Het bestuur van NLS doet haar uiterste best om te zorgen voor een hygiënische en dus 

veilige omgeving. Heb je vragen of zijn de schoonmaakmiddelen bijna op? Neem dan 

contact op met: Jolanda Vermaas, tel.nr. 06 - 303 361 73 (op werkdagen  na 14.00 uur).  


