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Beste leerling, ouder, begeleider, 

Ondanks deze moeilijke tijden wil Muzass blijven verbinden en passie voor muziek blijven 
verspreiden. Dat willen we uiteraard met een veilige aanpak en daarvoor rekenen we ook op 
jullie! 

Hieronder vinden jullie de richtlijnen die we vanaf nu zullen toepassen in álle afdelingen (Kontich 
en Schiplaken)  

Bij vragen of onduidelijkheden kan je terecht bij corona@muzass.be 

 

Bedankt voor jullie medewerking! 
Het Muzass Team 

IN EEN NOTENDOP 

 Hou zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van anderen 

 Tijdens de les is het mondmasker niet verplicht wanneer je ouder bent dan 12 jaar 

 Ontsmet je handen voor en na de les, er is ontsmettingsgel voorzien in de leslokalen 

 Wacht buiten aan het leslokaal 

 Bij ziekte of symptomen die aan COVID doen denken, kom niet naar de les en 
contacteer jouw leerkracht 

 Leerlingen ouder dan 12 jaar volgen geen fysieke lessen. 

 Ouders blijven buiten de gebouwen (niet voorbij de schoolpoort)  

 Ouders dragen een mondmasker in de omgeving van de gebouwen 

 Leerlingen en hun begeleiders blijven niet hangen of voor en na de les, beperk de 
contacten met de leerkracht tot een minimum 

CONTACTPUNT 

Muzass voorziet een contactpunt voor vragen, onduidelijkheden en meldingen via 
volgend mailadres: corona@muzass.be.  

Bij een volgende gevallen dien je ons verplicht via bovenstaand mailadres op de hoogte 
te brengen: 

 De leerling of iemand in de bubbel van de leerling legt een test af. Je informeert ons 
hierover en je informeert later ook de uitslag van de test (positief/negatief).  

 De leerling of iemand in de bubbel van de leerling kwam in contact met een persoon 
die een positieve COVID test aflegde. 
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Het draaiboek werd opgesteld op basis van informatie uit het draaiboek opgesteld door VLAMO 
(Vlaamse Muziek Organisatie). Net als vele andere organisaties werkt Muzass met gefaseerde 
aanpak met kleurcodes: Groen – Geel – Oranje - Rood.  

 

Het bestuur van Muzass volgt en evalueert de toestand. Wanneer de maatregelen wijzigen, worden 
deze steeds gecommuniceerd via onze nieuwbrief, facebook pagina en website.  

 

 

JE KOMT NIET NAAR DE LESSEN IN EEN VAN DEZE GEVALLEN: 

 Je hebt ziektesymptomen die aan COVID doen denken 

Neem contact op met de huisarts. Als die een test niet nodig vindt, kan je terugkomen als de 
symptomen helemaal verdwenen zijn. Als er wel een test komt, moet je sowieso thuisblijven 
tot je de uitslag hebt. Als de test negatief is, en de symptomen helemaal verdwenen zijn, mag 
je terug deelnemen. 

 Iemand in jouw bubbel heeft ziektesymptomen die aan COVID doen denken 

Je komt niet naar onze lessen tot een test van de zieke persoon uitsluitsel geeft. 

 Je had een hoog-risico-contact met iemand die COVID-positief getest is. 

Je moet in quarantaine en in overleg met je huisarts een test laten afnemen. De huisarts 
beslist wanneer de quarantaine kan opgeheven worden en je weer kan deelnemen aan 
activiteiten zoals onze lessen. 

 Je bent in het buitenland in een oranje of rode zone geweest. 

Bij een rode zone is quarantaine en een test verplicht. Je kan dan niet deelnemen aan onze 
lessen. In geval van een oranje zone is een quarantaine en test aangeraden, ook in dat geval 
mag je niet deelnemen aan onze lessen. 

 Jij bent COVID-positief getest in de laatste 7 dagen 

Ten vroegste 7 dagen na de test én 3 dagen na de laatste symptomen mag je weer 
deelnemen aan onze lessen. 

 

 
Verwittig steeds de leerkracht als je niet naar de les mag/kan komen. 
In geval van een positieve test, verwittig je steeds je leerkracht en 
corona@muzass.be 
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VOOR DE LES 

 Ouders of begeleiders van leerlingen dragen een mondmasker in de omgeving van 
de gebouwen/school. Ouders of begeleiders komen niet in de gebouwen of voorbij 
de schoolpoort 

 Kom niet veel te vroeg. Ben je toch te vroeg, wacht buiten het gebouw 

 Leerlingen worden gebracht door maximaal 1 volwassen begeleider  

 Ontsmet of was je handen grondig met water en zeep voor de les. Er is 
ontsmettingsgel aanwezig in de leslokalen 

 Houd steeds 1.5 meter afstand van mensen die niet tot je bubbel behoren (ook als je 
een mondmasker aan hebt!) 

 Neem eventueel een extra trui mee. De leslokalen zullen voortdurend verlucht 
worden en daarom mogelijks frisser zijn. 

Wat doen wij voor jou? 

 Wij zorgen dat (gemeenschappelijke) muziekinstrumenten, stoelen, klinken, … 
ontsmet zijn voor jouw les begint 

 Wij zorgen dat er ontsmettingsgel aanwezig is om jouw handen te ontsmetten 

TIJDENS DE LES 

 Geef zo min mogelijk het instrument door tussen mensen uit verschillende bubbels 

 Respecteer de afstand van 1.5 meter gedurende de les 

 Ouders wachten niet in de gebouwen of school (ook niet op de speelplaats) 

Wat doen wij voor jou? 

 Wij registreren de aanwezigheden van de leerlingen zodat bij een eventuele uitbraak 
contact-tracing mogelijk is. 

NA DE LES 

 Ontsmet of was je handen grondig met water en zeep bij het buitengaan 

 Ontsmet thuis jouw eigen meegebrachte instrumenten / materialen. 

 Blijf niet (te lang) hangen aan de gebouwen en behoud de afstand. 

 Je verlaat het de gebouwen met jouw mondneusmasker (ook op de speelplaats) 

Wat doen wij voor jou? 

 Wij ontsmetten het gebruikte materiaal zodat het klaar staat voor de volgende. 
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SPECIALE LESSEN 

Sommige lessen vereisen bijkomende aandacht, we beschrijven deze hieronder;  

Groepslessen 

 Leerlingen houden steeds 1.5 meter afstand van elkaar (uitgezonderd kinderen 
onder 12 jaar) 

 Ouders of begeleiders komen niet in het lokaal 

 Tussen groepen wordt geen materiaal gedeeld.  

 Er worden kleinere groepen gemaakt of groepen gesplitst 

 Het onderling wisselen van instrumenten wordt beperkt. Tussen het wisselen dienen 
de instrumenten ontsmet te worden. 

Zanglessen 

 Ouders of begeleiders komen niet in het lokaal 

 Mondmasker wordt gedragen wanneer niet gezongen wordt (behalve voor 
leerlingen jonger dan 12 jaar) 

 Er wordt een transparant scherm voorzien dat tussen de leerkracht en de leerling 
zang dient te staan. Na gebruik dient dit scherm gereinigd te worden. 

Blaasinstrumenten 

 Ouders of begeleiders komen niet in het lokaal 

 Houdt minstens 2 meter afstand tussen de blazer en een andere persoon 

 Er wordt een transparant scherm voorzien dat voor de blazer geplaatst wordt 

 Vloeistoffen moeten opgevangen worden in wegwerpdoeken of doeken die na 
gebruik door de blazer zelf op minstens 60° C gewassen worden 

 De muzikant reinigt zijn eigen instrument met wegwerpdoeken of doeken die na 
gebruik door de blazer zelf op minstens 60° C gewassen worden. 

 Reinig het hele lokaal, alle materialen, schermen, inclusief de vloer na elk gebruik 
door één groep. 

 

 
Transparante schermen steeds reinigen tussen elke groep of leerling. 
Na het gebruik van wegwerpdoeken, deze in een gesloten vuilbak werpen.  
 

RISICOGROEPEN? 

Voor leerlingen uit de risicogroepen is het de verantwoordelijkheid van de ouders en 
begeleiders om het risico in te schatten. Zij kunnen zich baseren op informatie voorzien 
door Sciensano en eventueel bijkomend op hun huisarts. 
 

 Ouders laten per mail weten dat de leerling wel/niet deelneemt aan de activiteiten 
(corona@muzass.be) 


