PROTOCOL EN RICHTLIJNEN KADE40
Het navolgend protocol is gebaseerd op het branche specifieke protocol Cultuureducatie enParticipatie.(APRIL/MEI 2020).
Naar aanleiding van de op 24 juni jongstleden aangekondigde versoepelingen van de algemene
coronamaatregelen die per 1 juli 2020 in werking zijn getreden, is de informatie geactualiseerd.
Bij deze branche specifieke uitwerking wordt rekening gehouden met organisatie, medewerkers,
deelnemers/cursisten/bezoekers, ouders van (minderjarige) deelnemers/cursisten, alsook het
verschil in groepslessen (groot en klein) en individuele lessen.
De tekst van met name de branche specifieke aanvullende richtlijnen is dynamisch: de verplichtingen
en aanwijzingen die het bevat, kunnen en zullen worden aangepast, wanneer nieuwe of gewijzigde
richtlijnen van het RIVM, besluiten van de overheid, voortschrijdende inzichten over de risico’s van
benoemde doelgroepen en alle in verband daarmee te nemen maatregelen, dit noodzakelijk maken.
Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan zowel het protocol als de
onderliggende aanvullende richtlijnen.
De afgelopen maanden zijn er ook aanvullende richtlijnen geformuleerd voor de verschillende
vormen van cultuureducatie: muziekles, theaterles, dansles, beeldend en naar samen musiceren in
koren en orkesten. De branche specifieke aanbevelingen vanuit KNMO, LKCA en Koornetwerk
Nederland zijn meegenomen in de aanvullingen.
Het protocol is van toepassing op alle activiteiten die plaats vinden in KADE40

ALGEMEEN
1

Algemene richtlijnen RIVM

•
•
•
•

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand
tot personen van 18 jaar en ouder. N.B. vanaf 3
personen kan er worden gehandhaafd op de 1,5 meter.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot
volwassenen (18 jaar en ouder) geen afstand te
houden.
Tussen medewerkers, docenten en overige cursisten
vanaf 12 jaar en ouder moet 1,5 meter afstand
bewaard worden.
Personen tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter
afstand te houden

Uitzonderingen
• Mensen die tot 1 huishouden behoren
• Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders
• Wanneer voor bepaalde activiteiten contact
noodzakelijk is, hoeft de 1,5 meter alleen bewaard te
worden voor zover dat mogelijk is. Acteurs, dansers,
sporters (binnen en buiten, amateur en professional)
Persoonlijk
• Handen vaak en goed wassen.

2

Thuisblijven

•
•
•
•
•

3

Triage

•

•
•
•
•
•
•

•
•
4

Hygienemaatregelen

•
•
•
•
•

Geen handen schudden
Hoesten in de elleboog
Niet het gezicht aanraken
Niet naar KADE40 bij de volgende klachten:
Verkoudheid, Keelpijn, Koorts, Griep
Indien Quarantaine regels gelden zoals geformuleerd
door de overheid
Docenten/contactpersonen verenigingen informeren
de dag voorafgaand aan de les naar de
gezondheidssituatie van de deelnemer, respectievelijk
ouders/verzorgers van de leerling
Voor aanvang van de les/repetitie ontvangt KADE40 per
mail een bevestiging van de triage op
huismeester@kade40.nl
Dit is tevens de registratie van de deelnemers die zich
in het pand bevinden. Dit is dus de verantwoording van
de huurder.
De bevestigingsmails per les/activiteit worden twee
weken bewaard, zodat de contactgegevens van de
bezoekers achterhaald kunnen worden via de huurder.
KADE40 behoudt zich het recht voor de toegang te
weigeren indien er geen bevestigingsmail voor
triage/registratie is binnengekomen.
KADE40 behoudt zich het recht voor bezoekers van het
pand met ziekteverschijnselen de toegang te weigeren
en/of naar huis te sturen
In verband met de screening kunnen de volgende
vragen aan de deelnemer worden voorgelegd:
-Heb je een of meerdere van de volgende (ook milde)
symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 graden), hoofdpijn
-Heb je de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen
gehad
-Heb je huisgenoten/gezinsleden met bovenstaande
klachten
-Is er bij jou of je huisgenoot/gezinslid in de afgelopen
14 dagen corona vastgesteld
Bij twijfel kan de deelnemer niet naar KADE40 komen.
Bij twijfel over de iegen gezondheid geeft de docent
waar mogelijk online les, of verplaatst de les.
Bij binnenkomst van het pand handen met
desinfecterende gel schoonmaken. Middelen hiervoor
staan klaar.
Voorafgaand en na afloop van de les dienen de
gebruikte lesmiddelen gereinigd te worden.
De cursist/leerling gaat bij voorkeur voorafgaand aan
de les thuis naar het toilet.
Toiletten mogen door maximaal 1 persoon tegelijk
gebruikt worden
Er is een vaste plek voor iedereen in het lokaal.

•

•
•

5

Leermiddelen en hygiëne

•
•

•
•
•
•
6

Schoonmaak

•

7

Ventilatie

•
•
•

8

Gebruik faciliteiten

•

•
•
•

•

Alle benodigde lokalen zullen opengezet worden. In
geval van sleutelgebruik wordt de sleutel uitgegeven
door de huismeester (ontsmet-docent neemt sleutel
mee-ontsmet) retour huismeester
In alle lokalen staat handgel of desinfecterende zeep. Er
zijn papieren handdoekjes om de handen af te drogen
In alle lokalen staat reinigingspray en keukenrol om de
werkplekken schoon te maken voor aanvang en na
afloop.
Bij aanvang en na afloop van de les maken de
deelnemers/cursisten hun werkplek schoon met
reinigingsspray.
Tafels, stoelen en werkbladen zijn op de grond voorzien
van een markering. Deze dient aangehouden te
worden. Geen meubilair verplaatsen. Dit i.v.m. 1,5
meter afstand
Werkstukken worden voor zover mogelijk na de les
mee naar huis genomen of door de docent opgeborgen
Geen gebruik van gemeenschappelijke materialen
Elke cursist neemt eigen lesmiddelen mee voor zover
mogelijk. Lesmiddelen niet delen.
Omkleden voor dansles of yoga/pilates gebeurt bij
voorkeur thuis of in de lesruimte
De contactoppervlaktes in de doorgaande ruimtes
zullen door medewerkers van KADE40 meerder malen
per dag gereinigd worden.
Alle ruimtes worden geventileerd. De meeste ruimtes
door ramen en deuren open te zetten of door
mechanische ventilatie.
Indien mogelijk blijven deuren en ramen zoveel
mogelijk open. Ook gedurende de lessen.
Tussen de lessen door zal extra geventileerd worden
door op natuurlijke wijze alle ramen en deuren geheel
open te zetten (spuien= zoveel mogelijk verse lucht
doorvoeren)
Cursisten/deelnemers gaan in principe thuis naar het
toilet. Indien gebruik gemaakt wordt van het toilet van
KADE40 mogen de toiletgroepen door maximaal 1
persoon tegelijk betreden worden.
De lift mag door maximaal 1 volwassene, of 1
volwassene met kind gebruikt worden
Er is belijning in het pand aangebracht bij de lift en het
buffet om de 1,5 meter aan te geven
In verband met looproutes vragen wij ieder zoveel
mogelijk gebruik te maken van de voordeur aan de
Westhavenkade om het pand te betreden en het pand
via de achterzijde te verlaten na afloop van de les.
In de gangen is de 1,5 meter niet te handhaven bij
gebruik van meer dan 1 persoon in tegengestelde

richting. Hier dient gewacht te worden, of teruggelopen
te worden naar de uitwijkplaatsen aan het begin van de
gang.

IN HET PAND
1

Cursisten lessen en
workshops

•
•
•
•
•

•

2

Scholen

•

3

Tentoonstellingen

•
•

4

Los bezoek
(vergaderingen, winkel,
expobezoek)

5

Buffet

•
•
•
•
•
•
•
•

Cursisten komen bij voorkeur 10 minuten voor aanvang
van de les naar de locatie en betreden het pand zoveel
mogelijk via de voordeur en vertrekken via achterdeur
Cursisten dienen in principe zoveel mogelijk
rechtstreeks naar het lokaal te gaan
Na afloop van de les verdient het de voorkeur via de
achterzijde van het pand de locatie te verlaten direct
nadat de les is beëindigd
Maximaal 1 begeleider per deelnemer voor halen en
brengen
De begeleider wacht bij voorkeur buiten het gebouw,
maar kan indien nodig wachten in de centrale hal, met
inachtneming van de RIVM voorschriften. 1,5 meter
afstand, handen ontsmetten
Geef bij kindergroepslessen een duidelijke instructie
voorafgaand aan de les. Bv over gebruik ruimte
Leerlingen van een onderwijsinstelling die een
workshop volgen worden met begeleider(s) bij de
voordeur ontvangen en door een medewerker van
KADE40 naar het leslokaal gebracht. De docenten van
de betreffende onderwijsinstelling kunnen wachten in
de centrale hal met inachtneming van de 1,5 meter
Deelnemers aan de opening van een tentoonstelling
kunnen alleen op uitnodiging het pand betreden.
Bij betreding van het pand dient een formulier te
worden ingevuld met de contactgegevens het aangeven
geen COVID-19 verschijnselen volgens richtlijnen RIVM
1,5 meter dient in acht genomen te worden
Bezoekers melden zich bij de receptiebalie.
Centrale hal kan op inloop bezocht worden met
inachtneming van de 1,5 meter
Vergaderafspraak: betrokken medewerker haalt op.
Indien gewenst kan koffie/thee/fris meegenomen
worden naar het leslokaal bij aanvang van de les
Kan individueel gehaald worden bij het buffet met
inachtneming van de 1,5 meter
Pauzes met grote groepen in de hal zijn gezien het
beperkte aantal zitplaatsen niet mogelijk voor
groepslessen
Er wordt verzocht in de pauze koffie en thee door
maximaal 3 cursisten te laten halen en deze in het
lokaal te nuttigen

•
•
•

6

Jassen en kapstokken

•
•

Docenten kunnen onderling afspreken met de cursisten
en huismeester hoe te betalen.
Pin only
Na afloop samen komen in de hal is alleen mogelijk
indien er voldoende ruimte is om de 1,5 meter te
handhaven
Jassen dienen meegenomen te worden naar het lokaal
en over de eigen stoel of indien aanwezig kapstok
gehangen te worden.

SPECIFIEKE MAATREGELEN PER DISCIPLINE
MUZIEK
1

Algemeen

•
•
•
•
•
•

2

1 op 1 les

•

3

Groepsles

•

•

4

Instrumenten hygiëne

•
•
•
•

Docent en cursisten maken zoveel mogelijk gebruik van
eigen instrumenten en lesmiddelen
Op de locatie aanwezige instrumenten worden door de
docent na gebruik schoongemaakt
De 1,5 meter wordt minimaal gehandhaaft
De docent is verantwoordelijk voor de naleving van de
regels
Cursisten dienen te wachten in de daarvoor
aangegeven ruimtes. De docent opent en sluit de deur
Zowel docent als leerling maken de handen schoon
voorafgaand aan de les.
1-op-1 lessen zijn alle kunstvaklessen die door een
docent tegelijkertijd worden gegeven aan 1 of
maximaal 2 individuele
cursisten/deelnemers/leerlingen en die in de vrije tijd
worden aangeboden (dit gaat niet over lessen in het
reguliere onderwijs)
Groepslessen zijn kunstvaklessen die door een docent
worden gegeven aan groepen van drie
leerlingen/cursisten of meer en die in de vrije tijd
worden aangeboden (dit gaat niet over lessen in het
regulier onderwijs)
Per ruimte is een maximaal aantal leerlingen/cursisten
mogelijk rekening houdend met het vloeroppervlak en
de 1,5 meter afstand.
Alle instrumenten die gemeenschappelijk worden
gebruikt worden per leerling wisseling schoongemaakt.
Voor de piano’s zijn speciale doekjes in de studio’s
neergelegd
Gezien de kwetsbaarheid van de harp mogen de harpen
alleen worden schoongemaakt door de docent.
Drumstokken dienen of door deelnemers zelf
meegenomen te worden of per wisseling
schoongemaakt

5

Blaasinstrumenten

•
•
•
•

•
•

6

Zanglessen

•
•

•

7

Uitvoeringen

•

•

Tussen docent en cursist dient met een blaasinstrument
minimaal 2 meter afstand gehouden te worden
Rietjes mogen uitsluitend door 1 cursist gebruikt
worden
Kleine onderhoudshandelingen aan het instrument
dienen thuis plaats te vinden. Ook condenswater moet
dus van tevoren thuis worden verwijderd.
Condenswater dat tijdens de les in het lokaal op
oppervlaktes terecht komt, dient na de les
schoongemaakt te worden. De cursist dient hiervoor
een eigen handdoek mee te nemen.
De docent maakt daarna alle oppervlaktes schoon met
spray.
Er wordt gebruik gemaakt van het verrijdbare
spatscherm tussen docent en cursist. Dit scherm dient
na elke leerling wissel schoongemaakt te worden.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen zingen, in
een groep zonder de 1,5 meter richtlijn
Bij koren en ensembles bestaande uit deelnemers vanaf
13 jaar geldt een minimale afstand van 1,5 meter
rondom elke zanger, eventueel niet achter elkaar maar
indien mogelijk in zigzagformatie opgesteld. De
zangrichting blijft zo vrijdag
Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in
groepsverband is (nog) niet toegestaan.
Bij uitvoering dient er in het publiek rekening gehouden
te worden met 1,5 meter afstand. Hiermee geldt een
beperking op het aantal bezoekers wat per uitvoering
toegelaten kan worden.
Meezingen bij uitvoeringen is niet toegestaan

BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE
1

Groepsles

•
•

•
•
•
•

Bij aanvang en na afloop van de les maken de
deelnemers/cursisten hun werkplek schoon met
reinigingsspray.
Tafels, stoelen en werkbladen zijn op de grond voorzien
van een markering. Deze dient aangehouden te
worden. Geen meubilair verplaatsen. Dit i.v.m. 1,5
meter afstand
De docent spreekt onderling af wat looproutes zijn of
protocollen i.v.m bewegen in de lokalen
Werkstukken worden voor zover mogelijk na de les
mee naar huis genomen of door de docent opgeborgen
Geen gebruik van gemeenschappelijke materialen
Elke cursist neemt eigen lesmiddelen mee voor zover
mogelijk. Lesmiddelen niet delen.

•
•
•
•

Docent maakt gebruik van de verrijdbare trolley indien
individuele instructie nodig is
Docent maakt gebruik van een eigen instructie set
Na afloop van de les maakt de docent de in het lokaal
achterblijvende lesmiddelen schoon.
Indien er ezels geplaatst worden houdt rekening met de
1,5 meter afstand. Maak zoveel mogelijk gebruik van de
al aanwezig markeringen

DANS EN THEATER, YOGA EN PILATES
1

Algemeen

•
•
•
•

•
Hygiëne

•
•
•
•
•

Uitvoeringen

September 2020

•

Houdt rekening met voldoende afbakening per cursist
Gebruik hiervoor de markeringen
Cursisten tot 18 jaar hoeven tijdens de les geen 1,5
meter afstand van elkaar te houden. Wel ten opzichte
van de docent
Vermijd zoveel mogelijk oefeningen waarbij ontblote
lichaamsdelen contact maken met het vloeroppervlak
Wanneer voor bepaalde activiteiten contact
noodzakelijk is, hoeft de 1,5 meter alleen bewaard te
worden voor zover dat mogelijk is. Dit geldt voor zowel
professional als amateur
Tijdens theaterlessen moet hard roepen en schreeuwen
vermeden worden
Na afloop van de les wordt het vloeroppervlak
gereinigd
Voor yoga en pilates nemen cursisten eigen matjes mee
Leerlingen gebruiken eigen bidons en handdoeken
Omkleden geschiedt zoveel mogelijk thuis of in het
lokaal
Gebruik van rekwisieten, kostuums dient zoveel
mogelijk vermeden te worden of in persoonlijke
bewaring te blijven bij de betrokken deelnemer.
Bij uitvoeringen dient rekening gehouden te worden
met de 1,5 meter afstand tussen publiek.

