
 

Handleiding veilig op les bij Muziekschool Rijswijk 
Deze handleiding is bedoeld als handvat en ondersteuning om op een veilige en 
verantwoorde manier muziekles te volgen bij Muziekschool Rijswijk tijdens de coronacrisis.  

Welke maatregelen neemt Muziekschool Rijswijk? 
● Leerlingen worden opgehaald door de docent bij de voordeur van Don Bosco 
● De leerling gaat naar binnen onder begeleiding van de docent 
● Ouders wachten buiten of in de kantine van Don Bosco als daar plek is.  
● Iedereen neemt zo veel mogelijk eigen instrumenten mee 
● We volgen de richtlijnen voor hygiëne en afstand houden van het RIVM die je vindt op 

onze leefstijlposter in de bijlage 
● Leerlingen en docenten wassen hun handen bij binnenkomst en houden anderhalve 

meter afstand. 
● Bij de ingang hangt de poster met onze leefstijlregels 
● Bij vermoeden van Corona bij leerling of in omgeving van leerling vragen wij je om 

online les te volgen 
● Bij risicogroepen of leerlingen met risicogroepen in omgeving vragen wij om online 

les te volgen 
● Er hangt een plexiglas scherm tussen de docent en leerling 
● We bieden deze handleiding ter ondersteuning 

 
Mis je iets of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Mail naar 
info@muziekschoolrijswijk.com of bel 06-418 455 12.  
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Hoe draag jij bij aan veilig en verantwoorde lessen? 

Voorafgaand aan de les 
● Lees van te voren goed de aanwijzingen in deze handleiding en op de bijgevoegde 

leefstijlposter 
● Voel je je ziek of is iemand ziek in je omgeving? Blijf thuis (en probeer indien mogelijk 

in overleg met je docent online les te volgen) 
● Neem je eigen instrument mee 
● Print van te voren indien nodig (in overleg met je docent) je eigen lesmateriaal om mee 

te nemen 
● Wacht bij de ingang van Don Bosco tot de docent je komt halen 
● Ouders gaan niet mee naar binnen  
● Blijf steeds op anderhalve meter afstand van de docent 
● Volg samen met je docent de looproute naar het lokaal 

Tijdens de les: 
● Volg de aanwijzingen van je docent goed op en: 

○ Wacht tot de docent de deur opendoet voor je wanneer je binnenkomt aan het 
begin van de les en wanneer je weggaat aan het einde van de les 

○ Was voorafgaand aan de les goed je handen 
○ Blijf ook tijdens de les op 1,5 meter afstand en vermijd fysiek contact  
○ Blijf aan de andere kant van het scherm 

Na de les: 
● Volg de aanwijzingen van je docent goed op en: 

○ Instrumenten van de muziekschool die gebruikt zijn worden schoongemaakt 
○ Pak je eigen jas, tas en instrument 
○ Docent en leerling wassen hun handen 
○ De docent begeleidt de leerling naar buiten 

Specifiek per les: 
● Pianisten en keyboard spelers dragen plastic handschoenen of maken de toetsen 

goed schoon 
● Zangers en zangeressen zingen zonder microfoon 
● Drummers nemen hun eigen drumstokken en oordopjes/koptelefoon mee 
● Gitaristen nemen hun eigen gitaar en plectrum mee 
● Ukulele leerlingen nemen hun eigen ukulele mee 

 


