
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
 
We hopen van harte dat u de afgelopen tijd goed en gezond bent doorgekomen. We hebben zo goed mogelijk 
geprobeerd om de muzieklessen online door te laten gaan of andere manieren bedacht/gekozen. De maatregelen 
zijn inmiddels iets ruimer en we zijn blij dat we vanaf maandag 11 mei weer individuele lessen kunnen geven op 
de muziekschool.   
We richten de ruimtes zodanig in dat we op anderhalve meter afstand kunnen werken.  
Mochten er bijzonderheden zijn voor een bepaalde ruimte of instrument dan neemt de docent hierover contact met 
u op. Ook als de lestijd wijzigt of anderszins zal de docent contact met u opnemen.  
Vanwege het coronavirus zijn er voor de diverse bedrijfstakken protocollen opgesteld waar we ons de komende tijd 
met zijn allen aan moeten houden.   
Wij verzoeken u de maatregelen van te voren goed door te nemen en hiernaar te handelen.  
Hieronder leest u onder welke voorwaarden de lessen weer kunnen plaatsvinden.  
 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend.  
Harde voorschriften algemeen: 
  

• volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar  

• we wassen onze handen vaak en goed  

• we schudden geen handen  

• we hoesten in onze elleboog  

• we zitten niet aan ons gezicht  

• we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.  
 
 
Praktische bepalingen op de muziekschool voor de leerlingen en ouders:  
 

• We hanteren eenrichtingsverkeer. De voordeur is de ingang, de achterdeur de uitgang 

• Handen desinfecteren bij binnenkomst , dat staat klaar 

• Leerlingen nemen hun eigen instrument mee (Behalve piano en drums, -> ‘wel eigen drumstokken’)  

• Instrumenten uitpakken in de gang en spullen onder de stoel leggen 

• Kiss&ride: Leerlingen komen alleen naar binnen. Ouders wachten buiten 

• Geen toiletbezoek van leerlingen mogelijk 

• Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de docent en/of het personeel 
 
 
Wij wensen u weer fijne lessen op onze muziekschool.  
 
 
Vriendelijke groeten, 
namens alle docenten van De Zwolse Muziekschool, 
Eddy Lammers 
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