
Leerlingenbrief 
Hoorn, 2 oktober 2020 

Aan: Leerlingen en ouders/verzorgers muziekschool Boedijn 
Van: Wouter Hakhoff, Directeur Muziekschool Boedijn 

Onderwerp: Mondkapjes 

Beste Boedijnleerling, 

Vanaf maandag 5 oktober vinden wij het fijn dat iedereen een mondkapje draagt in 
de gangen van ons gebouw. Dit geldt niet voor kinderen van de basisschool.  

Om jullie hierbij te helpen zorgen wij ervoor dat er mondkapjes liggen bij de hoofdingang en de zij-ingang 
richting de trap. 


Waarom doen we dit ook bij Boedijn? 
Over het nut van een mondkapje is al veel geschreven en gesproken. Het advies van de overheid is echter 
duidelijk en daarnaast dwingend. Als muziekschool willen wij ook laten zien dat wij open kunnen blijven, 
ook tijdens deze zogenoemde tweede golf. Wij gaan daarvoor alle mogelijkheden inzetten. 


Daarnaast zijn er veel mensen die zich gewoon veiliger voelen als dit advies wordt opgevolgd. En dat 
geldt ook voor leerlingen van de muziekschool. Ik zou het dan ook prettig vinden als iedereen zich hieraan 
wilt houden; we laten hierdoor zien dat we om elkaars gezondheid geven en misschien maken we hiermee 
onze muziekschool nog iets veiliger.


En tijdens de les? 
Tijdens de les is het aan de leerling en de docent om te beslissen of beide zich veilig voelen in hun les.

Voor blaasinstrumenten en voor zang is het sowieso niet mogelijk om met mondkapje te lessen (wel een 
leuke uitdaging) en hebben we ook al voldoende maatregelen getroffen d.m.v. onze schermen en de 
indeling van de lesruimte. 


Voor de andere lessen laat ik het over aan de leerling en de docent. Mocht je dus behoefte hebben aan 
een mondkapje in de les, geef dit dan aan bij je docent en maak daar afspraken over.


Gaan we nog meer aanpassen? 
Ik denk dat we de muziekschool zo ingericht hebben dat het, ook in deze tijd, veilig is om bij ons binnen 
te zijn en muziekles te volgen. Ik zie ook dat zowel onze docenten als onze klanten alle aanwijzingen 
serieus nemen. Maar dat had ik ook wel verwacht. Musici zoals jullie, hebben geleerd om verder te kijken 
dan de eigen stem en zorgen dus ook voor de ander. 


Ik zie ook dat ouders netjes buiten het gebouw wachten, hierdoor is de drukte in de gangen een stuk 
afgenomen. We gaan wel proberen om een betere overdekte buiten-wachtruimte te creëren. Hopelijk zien 
jullie daar snel de resultaten van. 


Ten slotte 
Ik zou het fijn vinden dat jullie, leerlingen en ouders, meedenken over hoe wij de muziekschool niet alleen 
zo veilig mogelijk, maar ook zo leuk mogelijk kunnen houden in deze onzekere tijd. Er kan een hoop niet 
maar er kan ook veel wel. Als jullie ideeën hebben, of over de Covid-maatregelen of over de lessen in het 
algemeen dan zou ik die graag willen horen. Je kunt mij daardoor mailen op 
wouter@muziekschoolboedijn.nl. 


Met vriendelijk groet, 

Wouter Hakhoff

Directeur muziekschool Boedijn
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