
Beeldend Protocol mei 2021 – Het KunstenHuis 

 
Routing buiten lokaal (in het pand) 

- Cursisten komen binnen via de hoofdingang en lopen gelijk door naar het lokaal en hun 
werkplek.  

- Deurbeleid: docent informeert/checkt vooraf of er klachten zijn (verkouden, niezen, koorts, 
hoofdpijn). Wanneer cursist/docent deze klacht(en) heeft, dan kan de cursus (voor die cursist) 
niet door gaan. Ook al heeft de betreffende cursist een negatieve corona test. Met 
verkoudheidsklachten mag iemand niet de les in.  

- Buiten de lokalen staat desinfectie middel, deze dienen alle cursisten te gebruiken voor het 
lokaal te betreden. 

- De deuren naar de lokalen toe staan open.  
- Cursisten uiterlijk  5 minuten voor de start van hun les het gebouw binnen. 
- Cursist/leerling komt alleen in les/cursus. Ouders/verzorgers/partners et cetera wachten 

buiten het gebouw. 
- Na afloop van de cursus gaan de cursisten via de aangegeven exit routes weer naar buiten.  
- De cursist/leerling gaat voorafgaand aan de les thuis naar het toilet. 
- Wijs cursisten/leerlingen en eventuele begeleiders (ook) op de eigen verantwoordelijkheid 

voor hygiëne. 
 
Routing in lokalen 

- Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte. Deze zijn waar mogelijk met duidelijke 
markeringen aangegeven. 

- Iedere cursist gaan bij binnenkomt gelijk naar de aangegeven werkplek toe. Deze zijn 
ongeveer 3 bij 3 meter. +/- 

- Looproutes onderling met de groep vaststellen om vergissingen te voorkomen 
- De plek is al ingericht, met een bok, ezel of tafel. Hier kan niet mee geschoven worden buiten 

het aangegeven 3x3 meter vak. 
- Het inrichten wordt van te voren gedaan door de docent of door beheer. Waar mogelijk laten 

we de opstelling staan voor de volgende groep.  
- Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kraan voor het schoonmaken met penselen. 

Penselen worden thuis schoongemaakt, cursisten nemen aluminiumfolie mee.  
- De kraan mag wel gebruikt worden om water te pakken en weg te gooien, wel na gebruik de 

kraan desinfecteren.  
- Voor kindergroepen wordt er ook met een vaste lokaal opstelling gewerkt waarbij we ook een 

ruimte opstelling maken in het lokaal. Kinderen 12< hoeven onderling echter geen afstand te 
houden tot elkaar, wel tot de docent.  

Hygiëne regels: 
- De lokalen dienen van frisse lucht voorzien te worden. In het Lichtruim is het airco systeem 

daarvoor geschikt, deze blaast buitenlucht naar binnen. Daarnaast staan de deuren open. Op 
de Egelinglaan zal docent of beheer ramen/deuren openzetten.  

- Na afloop dienen alle platte oppervlaktes afgenomen te worden door de cursist. (tafel, 
schilderbord, bovenkant bok, enz). Schoonmaakspullen zijn aanwezig in de lokalen.  

- Er is geen/tot zo weinig mogelijk gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap. 
Mochten er wel materialen gedeeld worden dienen deze na gebruik gedesinfecteerd te 
worden. 

- Cursisten nemen zo nodig eigen fles water mee (schilderwater) 
- Cursisten nemen zelf kopjes mee voor koffie of thee. Docent schenkt koffie en thee uit.   
- Penselen worden na afloop van de les ingepakt en thuis schoongemaakt. 
- Werken worden zo veel mogelijk mee naar huis genomen.  



- Jassen en tassen niet aan een algemene kapstok maar op stoel of kruk. Neem voor de 
zekerheid een extra trui mee, door het luchten kunnen de lokalen fris zijn.  

 
 
Exitroutes Lichtruim: 

Atelier 1 – Via hoofdingang  

Atelier 2 – Eigen extra deur of via hoofdingang (afhankelijk van drukte op de gangen) 

Atelier 3 – Eigen extra deur of via hoofdingang (afhankelijk van drukte op de gangen) 

Exitroutes Egeling: 

Atelier 1 – Via hoofdingang (mocht het te druk zijn kan het ook via binnentuin → hek 

Atelier 2 – Eigen extra deur 

Atelier 3 – Eigen extra deur naar binnentuin → hek 

Atelier 4 – Eigen extra deur naar binnentuin → hek 

Atelier 5 (grafiek) – Eigen extra deur (bij spuitcabine) naar binnentuin → hek 

Atelier 6 (kinderatelier) – Via normale route naar hoofdingang (geld alleen voor kinderen <12) 

 


