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COVID-19 Protocol KunstenHuis  
locatie: De Klinker, Markt 3, Zeist 
Voor verantwoorde en veilige muzieklessen 
 
Zeist, 28 augustus 2020 
 
Geachte lezer, 
 
In september starten alle afdelingen van het KunstenHuis weer met de lessen in de gebouwen. Om aan 
de richtlijnen van het RIVM te voldoen, zijn in De Klinker aanpassingen gedaan en zijn alle docenten, 
medewerkers en cursisten/leerlingen op de hoogte gebracht van het hieronder beschreven protocol.  
De veiligheid van onze medewerkers, docenten, cursisten en leerlingen staan te allen tijde voorop. We 
volgen met dit protocol de richtlijnen van het RIVM (deze zijn leidend) en staan in nauw contact met de 
gemeenten en de veiligheidsregio Utrecht. Dit protocol is een ‘levend’ document: bij volgende 
maatregelen en nieuwe inzichten passen wij de maatregelen en ook het protocol aan.   
Middels dit protocol kunnen de lessen worden gegeven op een veilige manier, waarbij ieders 
gezondheid wordt gewaarborgd.  
 
De Klinker in Zeist: twee gebruikers 
Het gebouw De Klinker in Zeist heeft twee hoofdgebruikers: de muziekschool en de bibliotheek. Zij 
delen de in-/uitgangen. De protocollen over de entree en ‘wachtende ouders’ buiten zijn op elkaar 
afgestemd. Klanten van de bibliotheek gaan na binnenkomst linksaf, muziekschoolleerlingen rechtsaf.  
De bibliotheek IDEA Zeist is vanaf september weer volledig geopend. De lessen van de muziekschool 
vinden grotendeels plaats op week- en zaterdagen van 15 tot 22 uur.  
 
Andere locaties KunstenHuis 
Voor de locaties De Egeling in Zeist en Het Lichtruim in De Bilt/Bilthoven is een aangepast protocol 
voorhanden. 
 

Algemene richtlijnen RIVM: 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

- We 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.  
 

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat in De Klinker de 
volgende middelen beschikbaar zijn: 

- desinfecterende handgel  

- zeep  

- papieren handdoekjes  

- oppervlaktesprays. 
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Maatregelen locatie De Klinker: 
a. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over veiligheids- en hygiënemaatregelen en dit 

gecommuniceerd richting docenten, personeel en leerlingen/cursisten.  

b. We hebben het lesrooster zodanig aangepast, zodat de leerlingen- en         

cursistencontacten gedoseerd worden en verspreid over de dag. 

c. We hebben gedragsregels in De Klinker opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. 

d. Op meerdere plaatsen hangen infographics en posters. 

e. Er is een duidelijke routing, kenbaar gemaakt via pijlen en borden, door het gebouw en in de 
lokalen, waarbij de 1,5 m afstand wordt gewaarborgd. 

f. We komen De Klinker aan de voorzijde (Albert Heijn) binnen en verlaten het pand aan de 
achterzijde (Marktkant). 

g. Binnenkort worden verkeerslichten geplaatst voor de trapingangen zodat iedereen, die wil, veilig 
gebruik kan maken van de trappen, maar elkaar niet hoeft te kruisen. 

h. In de lokalen is ervoor gezorgd dat leerlingen/cursisten en docent minimaal 1,5 m afstand van 
elkaar houden door het klaarzetten van stoelen, instrumenten en andere werk/lesplekken.  

i. We zorgen voor een goede ventilatie in alle ruimtes, via ramen en deuren. 

j. We zorgen voor maximale hygiëne door ruime beschikbaarheid van zeep, desinfecterende handgel, 
oppervlaktesprays en papieren handdoekjes, en we wijzen op het belang van het gebruik daarvan. 

k. Daar waar wenselijk en/of noodzakelijk zijn plastic schermen geplaatst. 

l. Alle docenten doen een intake (mail of gesprek) vooraf met de leerling/cursist, waarin 
gezondheidsregels worden besproken.  

m. Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten/leerlingen en docenten hun handen met de 
desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.  

n. Docenten maken na iedere les de werkplekken en instrumenten schoon. 

o. De Klinker heeft een aangepast schoonmaakrooster gekregen, alsmede een rooster voor controle 
en handhaving. 

p. Docenten hebben een uitgebreide instructie ontvangen over de wijze waarop het protocol in de 
diverse locaties van de organisatie moet worden uitgevoerd.  

q. Medewerkers en docenten krijgen instructie over hoe zij elkaar en leerlingen/cursisten kunnen 

aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.  

r. We zien er samen op toe dat alle docenten, leerlingen/cursisten en ondersteunend  

personeel handelen volgens dit protocol.  

s. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door  

 het KunstenHuis.   
 

Gedragsregels voor cursisten/leerlingen: 
a. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. 
b. Kom zoveel mogelijk alleen. 
c. Kleed je (indien nodig) thuis al om. 

d. Ga vooraf thuis naar het toilet. 

e. Kom zo kort mogelijk van tevoren naar de les (maximaal 5 minuten). 
f. Ouders/verzorgers van kinderen ouder dan 6 jaar blijven buiten wachten. 
g. Ga alleen naar binnen, alleen aan de voorkant (Albert Heijn-kant).  
h. Ga met de trap naar boven en volg de pijlen. 
i. Ga direct naar het leslokaal en ga naar binnen, ook al is de voorgaande les nog bezig. Wacht niet 

op de gang voor het lokaal. 
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j. Gebruik bij binnenkomst en bij vertrek de desinfecterende gel in de gang en/of lokaal. 
k. Neem bij binnenkomst je eigen instrument af met desinfecterende spray en herhaal dit bij het 

verlaten van het lokaal. 
l. Houd te allen tijde je spullen bij je (jassen en tassen gaan mee het lokaal in).  
m. Ga gelijk na de les met trap (of lift) richting uitgang. 
n. Verlaat het gebouw aan achterkant (Marktzijde). Ouders/verzorgers kunnen hier wachten. 
o. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

(lichte) hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts (vanaf 38 C°), benauwdheidsklachten. 
p. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
q. Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.  
 
 

Overige:  
* Intakes met opdrachtgevers of leerlingen/cursisten vinden digitaal of telefonisch plaats.  

* Overleg en vergaderingen vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats. 

* Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door het 
KunstenHuis.   

 
 
KunstenHuis De Bilt-Zeist volgt de richtlijnen van het RIVM. Zie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 
Daarnaast volgen wij de adviezen en richtlijnen voor kunstencentra op zoals opgesteld door de 
brancheorganisatie Cultuurconnectie. Zie 

https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol. 
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