
 

Hoorn, 25 mei 2020 

Het is zover!  

Vanaf 1 juni gaan wij onze muzieklessen weer geven op de Noorderstraat. Ook op andere 
locaties kunnen de lessen weer beginnen. Wij zijn er ontzettend trots op dat veel van onze 
lessen de afgelopen twee maanden online door konden laten gaan. Alle docenten snakken 
er nu echter naar om hun leerlingen weer van dichtbij te zien en te horen. En ik denk 
zomaar dat dat voor de meeste van jullie ook geldt.  

Om officieel toestemming te krijgen om weer open te mogen hebben wij, net zoals vele 
andere organisaties, een uitgebreid protocol gemaakt en laten goedkeuren door onze 
gemeente. Het maken van dit protocol was voor onszelf heel belangrijk, het gaf ons de 
kans om goed na te denken wat er allemaal nodig is om weer les te kunnen geven binnen 
de gestelde voorwaarden die aan organisaties in het algemeen en aan het 
muziekonderwijs in het bijzonder worden gesteld. Zo zijn er bijvoorbeeld extra eisen voor 
blaas- en zanglessen. Dit hebben wij allemaal in ons protocol verwerkt. Onze belangrijkste 
missie is en blijft echter het aanbieden van goed muziekonderwijs. In het uitwerken van dit 
protocol hebben wij  dit dan ook voorop gezet.  

Het protocol is bij deze brief toegevoegd. Ik zou het fijn vinden als iedereen dat leest maar 
ik verwacht natuurlijk niet dat iedereen dat uit het hoofd gaat leren. Onder mijn brief staan 
dan ook de belangrijkste afspraken die wij met onze leerlingen willen maken. De rest zal 
duidelijk moeten zijn in het gebouw en in de lessen. Er hangen duidelijke aanwijzingen en 
infographics in het gebouw. 

Alle communicatie gaat hierna via de docenten. Waarschijnlijk zullen lestijden iets worden 
aangepast om te zorgen dat er voor de docenten ruimte komt voor schoonmaken en 
voorbereiden van de volgende les. Dit zal niet van de lestijd afgaan.  

Leerlingen die vanwege medische- of leeftijds-redenen in een risicogroep vallen kunnen 
de komende periode nog wel online les krijgen en leerlingen die het toch nog niet 
aandurven mogen dit ook bij hun docent aangeven. Ook zij zullen dan nog online lessen 
blijven volgen. 

Wij mogen aanstaande woensdag al een proefdag draaien om te kijken of alles duidelijk is 
en goed gaat. De ervaringen van die dag kunnen wij dan nog gebruiken om te zorgen dat 
wij vanaf 1 juni helemaal klaar zijn om de meeste van onze leerlingen veilig te ontvangen.  

Ik wens iedereen de komende maand nog heel veel muziekplezier toe!  

Met positieve groet,  

Wouter Hakhoff 
Directeur muziekschool Boedijn 



BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN 

Bij twijfel over de eigen gezondheid blijft een leerling thuis en vraagt 
om een online les. 

De school krijgt twee in-/uitgangen. 

iedereen die beneden les heeft (lokaal 1/5) gaat door de normale ingang. Iedereen die les 
heeft in de kelder gaat via de nooduitgang die uitkomt in dat lokaal. Alle andere leerlingen 
gaan de school binnen via de oude hoofdingang aan de linkerzijkant. Deze komt uit bij de 
trap. Daar kunnen ze meteen omhoog.Dit wordt allemaal goed aangegeven buiten het 
gebouw. Onthoudt dus in welk lokaal je les hebt! 

De school wordt in tweeën gesplitst. 

leerlingen en docenten komen of alleen beneden of alleen op de verdiepingen.  

Bij binnenkomst reinigt iedereen eerst zijn handen.  

Bij alle ingangen staan automatische handreiniging-dispensers opgesteld. Deze staan ook 
bij de ingang van alle gangen.  

Leerlingen gaan meteen naar hun lesruimte toe.  

In de gangen en in het trappenhuis is eenrichtingsverkeer,  

dit wordt duidelijk aangegeven. Er zijn diverse wachtplekken gecreëerd om dit mogelijk te 
maken 

De leerling wacht bij het lokaal totdat de docent hem/haar binnen laat.  

Voor elke lesruimte is een wachtstoel geplaatst met het lokaal-nummer erop.  

Begeleiders van leerlingen mogen niet mee de school in. 

voor hun worden stoelen voor de school gezet. Op gepaste afstand natuurlijk.   

Uitzondering hierop zijn de begeleiders van hele jonge leerlingen (t/m 6 jaar) en 
begeleiders van kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Tijdens de les zitten deze op 
een speciaal gemarkeerde plek in het leerlingen-gedeelte.  

Leerlingen nemen zelf pen en potlood mee voor het opschrijven van 
huiswerk.  

Koperblazers nemen een eigen handdoek mee om water mee op te 
vangen.  

De toiletten zijn niet toegankelijk voor leerlingen.  

de leerling gaat vooraf aan de les thuis naar het toilet.  

De acht belangrijkste afspraken die op de locatie gelden hebben we ook nog in een infographic gezet. 
Deze hangen in de hele school.  

 


