
Individuele lessen in het Harmonie Paviljoen 

De cursist die naar de les komt, 
 Laat 24 uur voor aanvang van de les via een mail weten of er geen 

sprake is van hoesten of neusverkoudheid of andere klachten. Alleen 
dan kan hij/zij naar de les komen!  

 neemt zijn eigen verantwoordelijkheid.  
 hoest niet, is niet verkouden, heeft geen koorts. Bij huisgenoten van de cursist 

is geen sprake van koorts.  
Als er gehoest wordt, gebeurt dit in de elleboog. De cursist komt zo min 
mogelijk aan zijn gezicht. 

 gaat thuis naar de wc.  
Indien nodig is er de mogelijkheid om naar de wc te gaan wel. Volg dan goed 
de instructies op die we daar hebben opgehangen. 

 heeft thuis zijn/haar handen gewassen en zijn koffer even met een doekje met 
desinfecterende reiniger afgenomen. 

 komt alleen. Ouders/verzorgers komen niet in het gebouw of op het terrein. 
 komt 5 minuten voor de les en blijft niet langer in het gebouw dan strikt 

noodzakelijk is. 
 neemt een handdoek mee, om het vocht dat uit het instrument kan vallen op te 

vegen. 
 volgt de aanwijzingen van de toezichthouder op. Er is altijd iemand in het 

gebouw die toeziet op de naleving van de gemaakte afspraken 
 
Alleen met invaliditeitskaart mag op het terrein geparkeerd worden 
 
Als er een besmetting is van de leerling of de docent, dan moet dat onmiddellijk 
worden doorgegeven aan Anita Roth; tel 0640081952 via app of mail via 
muziekeenlevenlang@gmail.com  
Bij een besmetting wordt het gebouw voor 2 dagen voor iedereen gesloten. De derde 
dag wordt er gepoetst, daarna kunnen lessen weer vervolgd worden. 
 

 

Instructie voor de cursist:  
(Om thuis alvast door te nemen. Deze instructie hangt ook in het gebouw!) 

 Was bij binnenkomst de handen (op de damestoilet die verder niet in gebruik 
is, en de deur daarvan blijft open staan). 

 Neem plaats in het lege lokaal / lege vak in de grote zaal en pak het 
instrument uit.  
De deuren van de lokalen blijven altijd open. 
De docent is les aan het geven in het andere lokaal/vak en komt bij u zodra 
hij/zij klaar is met de voorgaande les. 

 Hang de jas over uw eigen stoel. 
 Tijdens de les houden docent en cursist minstens 2 meter afstand. Er zijn met 

tape vakken op de grond gemaakt die daarbij helpen. 
 Na de les: haal het instrument alleen uit elkaar en doe het in de koffer. 

Iedereen poetst zijn instrument thuis en niet in het gebouw. 
 Voor vertrek maakt de cursist de tafel, de stoel en de muziekstandaard schoon 

met de spray die op de tafel staat. 


