Protocol Pianolessen tijdens Corona
Belangrijkste maatregelen:
1. Kom niet naar pianoles als je klachten hebt. Zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM
Ook ik bel de les af als ik klachten heb. De onlineles blijft in dat geval een alternatief.
2. Was je handen bij binnenkomst voordat je achter de piano gaat zitten.
3. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
4. Houd 1,5m afstand

5. Ouders gaan niet mee naar binnen. (tenzij anders is afgesproken).

Wat doe ik om de les bij mij thuis zo veilig mogelijk te laten verlopen:

-Ik zet mijn digitale piano in de huiskamer. Ik zit achter de éne piano, de cursist achter
de andere piano. De hele les blijven we achter onze eigen piano zitten.
Op deze manier kunnen we goed afstand houden.

- Ik zorg voor voldoende zeep en papieren handdoekjes zodat iedereen voor de les zijn
handen kan wassen. Ook zet ik desinfecterende handgel op tafel om eventueel na of
tijdens de les te gebruiken.

-Tussen de lessen door maak ik de piano’s en pianokrukken schoon.
Ook maak ik regelmatig deurklinken, stoel, tafel en de kraan schoon.

-Ik lucht meerdere keren op de dag de kamer door het raam en de deur tegenover elkaar
open te zetten.
Lessen aan huis
1. Maak de toetsen voor en na de les schoon.
2. We wassen of desinfecteren de handen voor de les en eventueel tijdens de les bij het
om beurten spelen op de piano.
3. Tijdens de les houden we afstand en als dat niet lukt werken we met mondkapjes. Dit
geldt alleen voor cursisten van boven de 12 jaar.
4. Bel de les af als er in het gezin iemand ziek is of corona-achtige klachten heeft.
De onlineles blijft in dat geval een alternatief. Ook ik bel af bij klachten.
- Volg de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid.

Restitutie lesgeld
Als ik ziek of verkouden ben, wordt de les online gegeven of ingehaald. Als dit niet lukt ,
krijgt de cursist de gemiste les teruggestort.
Als de cursist ziek of verkouden is, wordt de les online gegeven of ingehaald. Als dit niet
lukt, wordt de gemiste les niet teruggestort. Deze is dan voor rekening van de cursist.
Bij een lockdown is het de keuze van de cursist om deze periode online de lessen te
volgen of de lessen stop te zetten met restitutie van lesgeld.

