DRAAIBOEK CORONA: update 10 oktober 2020
Algemene situatie CreaMuse

 CreaMuse is een privémuziekschool. In ons aanbod zitten individuele lessen piano,
gitaar, drum, saxofoon en zang. Er worden geen groepslessen aangeboden.
 De lessen gaan door in gebouwen van de basisschool en het parochiaal centrum:
Decoenestraat 8 in Zwalm.
 Er worden geen examens, concerten of extra muros-activiteiten georganiseerd.
 Er wordt ingezet om de lessen 100% te laten doorgaan in onze gebouwen.
Afstandsonderwijs (via webcam) wordt enkel in uitzonderlijke situaties aangeboden.
 Er wordt gestreefd naar een open communicatie over eventuele besmettingen of
quarantainegevallen.
 Zolang het toegelaten is, blijft onze muziekschool open. Dit om de continuïteit van de
lessen en het welbevinden van de leerlingen te versterken.

Algemene aanpassingen en regels

 Elke leerkracht kreeg handgel, die beschikbaar wordt gesteld voor de leerlingen. Alle
leerlingen ontsmetten hun handen bij aanvang van elke les. Handgel kan steeds
worden bijgevuld bij Bert.
 Leerkrachten dragen een mondmasker tijdens de lessen. Uitzondering voor saxofoon
en zang (zie onder).
 Leerlingen ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker tijdens de lessen. Uitzondering
voor saxofoon en zang (zie onder).
 Leerkracht houden anderhalve meter afstand van de leerlingen ouder dan 12 jaar.
Indien dit om pedagogische redenen niet mogelijk is, proberen we de contacten zo
kort mogelijk te houden.
 Externen worden gemeden uit de schoolgebouwen. Ouders zetten hun kinderen af op
de parking. Voor de jongste leerlingen kan hierop een uitzondering gemaakt worden.
 Op het volledige domein respecteren we de social distancing.
 Instrumenten of mondstukken worden niet uitgewisseld.
 Klassen worden voldoende verlucht.
 Wie ziek is of koorts heeft, kan de lessen niet bijwonen.
 Wie in quarantaine moet (ook zonder symptomen), kan de lessen niet bijwonen.
 Indien mogelijk, kunnen lessen in openlucht doorgaan.

Specifieke aanpassingen per instrument

 Piano
o Elke klas beschikt over 2 piano’s, op voldoende afstand van elkaar geplaatst:
een buffetpiano voor de leerlingen en een digitale piano voor de leerkracht.
 Drum
o De klas beschikt over 2 drumstellen, op voldoende afstand van elkaar geplaatst:
een drumstel voor de leerlingen en een drumstel voor de leerkracht.
 Saxofoon
o Mondmasker is uiteraard niet mogelijk bij het bespelen van dit instrument. Een
minimale afstand van 2 meter wordt bewaard.
o Wanneer er geen instrument bespeeld wordt, wordt het mondmasker
verplicht.
o Het klankgat van de saxofoon wordt met keukenrol bedekt, om de verspreiding
van luchtdeeltjes tegen te gaan.
o Extra aandacht voor het ventileren van de ruimte.
 Zang
o Tijdens de zanglessen is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Een
minimale afstand van 2 meter wordt bewaard.
o Wanneer deze afstand niet bewaard kan worden, wordt het mondmasker
verplicht.
o Extra aandacht voor het ventileren van de ruimte.
Vragen?

 Heeft u vragen over de gang van zaken in de klas? Spreek de leerkracht hierover aan.
 Contactgegevens Bert De Cock: creamusemail@gmail.com of 0496 35 03 73

