
Coronamaatregelen Jeugdmuziekatelier Allegro** 
 
 
 

Algemene regels 
- Ouders nemen afscheid aan de bruine poort, gaan niet mee naar binnen.  
- Deuren van klassen blijven open.  
- Bij verplaatsing door het gebouw draagt iedereen ouder dan 12 een mondmasker. 
- Wie geen mondmasker bij heeft, krijgt een masker. Het wordt aangerekend aan 2,5 euro.  
- Handen wassen bij het binnenkomen van het gebouw (links in de toiletten).  
 
 

Specifieke regels per klas 
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- Ontsmetten van de tafels na gebruik 
- Lesgever draagt mondmasker 
- Respecteren van de 1,5m afstand zoveel 

mogelijk 
- Leerlingen geven geen materiaal door: ze 

brengen zelf hun eigen klokkenspel, boek 
en schrijfgerief mee.  

- De lesgever wacht de leerlingen op in de 
benedengang en brengt na afloop van de 
les de leerlingen naar de gang. Ze kunnen 
worden opgehaald aan de bruine poort.  

- + 12 jarigen dragen gedurende de hele les 
een mondmasker. 

- Ontsmetten van de tafels na gebruik 
- Lesgever draagt mondmasker 
- Respecteren van de 1,5m afstand zoveel 

mogelijk 
- Leerlingen geven geen materiaal door: ze 

brengen zelf hun eigen klokkenspel, boek 
en schrijfgerief mee.  

- De lesgever wacht de leerlingen op in de 
benedengang en brengt na afloop van de 
les de leerlingen naar de gang. Ze kunnen 
worden opgehaald aan de bruine poort. 

- + 12 jarigen dragen gedurende de hele les 
een mondmasker. 

- Ontsmetten van de tafels na gebruik 
- Lesgever draagt mondmasker 
- Respecteren van de 1,5m afstand zoveel 

mogelijk 
- Leerlingen geven geen materiaal door: ze 

brengen zelf hun eigen klokkenspel, boek 
en schrijfgerief mee.  

- De lesgever wacht de leerlingen op in de 
benedengang en brengt na afloop van de 
les de leerlingen naar de gang. Ze kunnen 
worden opgehaald aan de bruine poort. 

- + 12 jarigen dragen gedurende de hele les 
een mondmasker. 
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- Mondmasker verplicht, zowel lesgever als 
leerlingen te allen tijde.  

- Beperkt aantal deelnemers. 
- Ontsmetten van de tafels na gebruik 
- Respecteren van de 1,5m afstand  
- Leerlingen geven geen materiaal door: ze 

brengen zelf hun eigen materiaal mee.  
 

- Mondmasker verplicht, zowel lesgever als 
leerlingen te allen tijde.  

- Verdere beperking van het aantal 
leerlingen per groep. 

- Kortere les groep a: 11 – 12 uur en groep 
b 12 – 13 uur 

- Ontsmetten van de tafels na gebruik 
- Respecteren van de 1,5m afstand  
- Leerlingen geven geen materiaal door: ze 

brengen zelf hun eigen materiaal mee.  

- Lessen gaan door via 
afstandsonderwijs (skype) 
 
 
OF 
 
 

- Les in klassen van maximaal 4 
leerlingen. 
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- In de opening van de saxofoon wordt een 
wegwerpdoek gestopt (type tetradoek). 
Vloeistoffen moeten worden opgevangen. 

- Tijdens het spelen wordt er op z’n minst 2 
meter afstand gehouden.  

- Tussendoor wordt het lokaal voldoende 
verlucht.  

- Als het instrument niet wordt bespeeld 
dan draagt elke leerling ouder dan 12 een 
mondmasker. 
 

- In de opening van de saxofoon wordt een 
wegwerpdoek gestopt (type tetradoek). 
Vloeistoffen moeten worden opgevangen. 

- Tijdens het spelen wordt er op z’n minst 2 
meter afstand gehouden.  

- Tussendoor wordt het lokaal voldoende 
verlucht.  

- Als het instrument niet wordt bespeeld 
dan draagt elke leerling ouder dan 12 een 
mondmasker. 
 

- In de opening van de saxofoon wordt een 
wegwerpdoek gestopt (type tetradoek). 
Vloeistoffen moeten worden opgevangen. 

- Tijdens het spelen wordt er op z’n minst 2 
meter afstand gehouden.  

- Tussendoor wordt het lokaal voldoende 
verlucht.  

- Als het instrument niet wordt bespeeld 
dan draagt elke leerling ouder dan 12 een 
mondmasker. 

- De volwassenen kunnen in samenspraak 
met de lesgever ook kiezen voor 
afstandsonderwijs.  
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- Verplicht zingen MET mondmasker zowel -
12 als +12-jarigen. 

- Minstens 2 meter afstand bewaren. 
- Er wordt geen werkmateriaal gedeeld. 
- Pupiters worden tussenin ontsmet. 

- Verplicht zingen MET mondmasker zowel -
12 als +12 – jarigen. 

- Minstens 2 meter afstand bewaren. 
- Er wordt geen werkmateriaal gedeeld. 
- Pupiters worden tussenin ontsmet. 

- Verplicht zingen MET mondmasker zowel 
-12 als +12 . 

- Minstens 2 meter afstand bewaren. 
- Er wordt geen werkmateriaal gedeeld. 
- Pupiters worden tussenin ontsmet. 
- De volwassenen kunnen in samenspraak 

met de lesgever ook kiezen voor 
afstandsonderwijs.  
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- Leerlingen brengen een eigen koptelefoon 
mee. Omwille van open deuren zullen we 
met koptelefoon drummen. 

- Leerlingen brengen eigen drumsticks mee 
en delen die niet onderling. 

- Verplicht ontsmetten handen voor 
aanvang van de les (breng je eigen 
alcoholgel mee!) 

- Tussendoor ontsmet de lesgever de 
drumstoel. 

- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 
de volledige les een mondmasker. 

- Leerlingen brengen een eigen koptelefoon 
mee. Omwille van open deuren zullen we 
met koptelefoon drummen. 

- Leerlingen brengen eigen drumsticks mee 
en delen die niet onderling. 

- Verplicht ontsmetten handen voor 
aanvang van de les (breng je eigen alcohol 
gel mee!) 

- Tussendoor ontsmet de lesgever de 
drumstoel. 

- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 
de volledige les een mondmasker. 

- Leerlingen brengen een eigen 
koptelefoon mee. Omwille van open 
deuren zullen we met koptelefoon 
drummen. 

- Leerlingen brengen eigen drumsticks mee 
en delen die niet onderling. 

- Verplicht ontsmetten handen voor 
aanvang van de les (breng je eigen alcohol 
gel mee!) 

- Tussendoor ontsmet de lesgever de 
drumstoel. 

- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 
de volledige les een mondmasker. 

G
it

aa
r 

- Leerlingen stemmen hun eigen gitaar 
(uitzondering voor de eerstejaars. De 
lesgever stemt het instrument van de 
leerling, maar ontsmet vooraf zijn handen. 

- Leerlingen brengen hun eigen voetbankje 
en stembakje mee.  

- De lesgevers ontsmet de stoel tussen de 
lessen door. 

- Er is ten allen tijde respect voor de 1,5 
meter afstand. 

- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 
de volledige les een mondmasker. 

- Leerlingen stemmen hun eigen gitaar 
(uitzondering voor de eerstejaars. De 
lesgever stemt het instrument van de 
leerling, maar ontsmet vooraf zijn handen. 

- Leerlingen brengen hun eigen voetbankje 
en stembakje mee. 

- De lesgevers ontsmet de stoel tussen de 
lessen door. 

- Er is ten allen tijde respect voor de 1,5 
meter afstand. 

- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 
de volledige les een mondmasker. 

- Leerlingen stemmen hun eigen gitaar 
(uitzondering voor de eerstejaars. De 
lesgever stemt het instrument van de 
leerling, maar ontsmet vooraf zijn 
handen. 

- Leerlingen brengen hun eigen voetbankje 
mee en stembakje mee.  

- De lesgevers ontsmet de stoel tussen de 
lessen door. 

- Er is te allen tijde respect voor de 1,5 
meter afstand. 

- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 
de volledige les een mondmasker. 

- De volwassenen kunnen in samenspraak 
met de lesgever ook kiezen voor 
afstandsonderwijs. 
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- Je ontsmet je handen voor je aan het 

instrument komt. (breng je eigen 
alcoholgel mee!). Bij voorspelen ontsmet 
de lesgever ook vooraf zijn handen. 

- De lesgever ontsmet na elke leerling de 
pianostoel.  

- Na de lessen wordt de piano ontsmet. 
- De afstand van 1,5 meter wordt ten allen 

tijde gerespecteerd. 
- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 

de volledige les een mondmasker. 

- Je ontsmet je handen voor je aan het 
instrument komt. (breng je eigen 
alcoholgel mee!). Bij voorspelen ontsmet 
de lesgever ook vooraf zijn handen. 

- De lesgever ontsmet na elke leerling de 
pianostoel.  

- Na de lessen wordt de piano ontsmet. 
- De afstand van 1,5 meter wordt ten allen 

tijde gerespecteerd. 
- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 

de volledige les een mondmasker. 

- Je ontsmet je handen voor je aan het 
instrument komt. (breng je eigen 
alcoholgel mee!). Bij voorspelen ontsmet 
de lesgever ook vooraf zijn handen. 

- De lesgever ontsmet na elke leerling de 
pianostoel.  

- Na de lessen wordt de piano ontsmet. 
- De afstand van 1,5 meter wordt ten allen 

tijde gerespecteerd. 
- Iedereen ouder dan 12 draagt gedurende 

de volledige les een mondmasker. 
- De volwassenen kunnen in samenspraak 

met de lesgever ook kiezen voor 
afstandsonderwijs. 

 
 
** 
Deze regels kunnen doorheen het jaar wijzigen (overheid) 
 


