2 september 2020
Protocol Koren ’t Clockhuys – Centrum voor Kunst en Cultuur

Inleiding
Dit protocol is gebaseerd op richtlijnen/voorschriften vanuit de overheid en het RIVM als ook
op het protocol en richtlijnen van Koornetwerk Nederland (versie 23 augustus). Dit protocol
geeft het kader, de richtlijnen en de maatregelen aan waar binnen de koorrepetities weer
kunnen worden aangeboden. Tevens worden in dit protocol maatregelen beschreven die
specifiek van toepassing zijn op onze locatie ‘t Clockhuys. Het protocol is een ‘levend’
document en kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen in de praktijk dan wel
wijzigende regelgeving vanuit de overheid/RIVM.
Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit protocol is dat iedereen zich houdt aan
de maatregelen die hierin zijn beschreven.

2. Communicatie
Om het protocol in de dagelijkse praktijk goed te laten werken worden betrokkenen vooraf
geïnformeerd en geïnstrueerd.
Dat geldt voor:
• docenten, dirigenten
• koorleden
• huismeesters
Tot slot zal een afschrift van het protocol op onze website worden gepubliceerd.

3. Algemene richtlijnen
•

•
•

•
•
•
•

Bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
of verhoging tot 38 graden of bij klachten van koorts (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheid kom je niet op les en geef je geen les
Houd 1,5 meter afstand tot iedereen en handel daar actief naar
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt niet meer de voorwaarde van onderlinge
afstand van 1,5 meter. Dat hoeft dus ook niet bij samen zingen. Wel dienen volwassenen
de vereiste 1,5 meter tot kinderen en jongeren te bewaren.
Was je handen regelmatig 20 seconden met zeep en droog ze goed af
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg na gebruik, was daarna je handen
Schud geen handen
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4. Algemene richtlijnen voor ’t Clockhuys
•
•

•
•
•

Volg de hygiëne-aanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor het pand gelden.
Toiletten blijven gesloten voor alle bezoekers met uitzondering van medewerkers CKC en
Forum en uitzonderingen van hoge nood daargelaten; dit ter beoordeling aan de
huismeester
De horecafunctie in ’t Clockhuys blijft gesloten
Er is op bijna alle plekken éénrichtingsverkeer in het pand van kracht. Houd u aan de
richtlijnen in het pand en de instructies van de huismeester.
De zij-ingang bij het plein is de ingang voor de koorleden.

5. Afstand, kooropstelling, ventilatie, registratie
•
•

Een gezondheidscheck voorafgaand aan een koorrepetitie is een vereiste. 24 uur voor
aanvang van een koorrepetitie ontvangt ieder koorlid een vragenlijst. Bij klachten
informeert u de dirigent dat u niet komt.
Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, niet
achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie onderstaand
schematisch overzicht.

•
•

•

Ventilatie: koren repeteren in de nieuwe hal van ’t Clockhuys waar een goed
ventilatiesysteem aanwezig is. Tevens kan deze ruimte goed geventileerd worden en
is de ruimte voldoende hoog.
Registratie: Iedere koorrepetitie zal de dirigent een presentielijst aan van aanwezige
zangers en andere aanwezigen bijhouden. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD.
Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.
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6. Repetitieruimte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koorrepetities vinden plaats in de nieuwe hal
De dirigent heeft van tevoren een opstelling voor de koorleden gemaakt.
De opstelling is zichtbaar door middel van een markering op de vloer
Op elke plaats staat een stoel waar materiaal kan worden neergelegd en een jas kan
worden opgehangen
Alle stoelen zijn voor gebruik gedesinfecteerd door de huismeester
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de horecafunctie en er is geen
gemeenschappelijke pauze
Ieder koorlid neemt zijn of haar eigen drinken mee.
Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidversterkings apparatuur en dergelijke
tot de direct betrokkenen; gebruik alleen apparatuur en materialen die noodzakelijk zijn.
Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug
naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.

7. Logistiek
•
•
•
•
•
•
•

Arriveer kort voordat de repetitie begint
Toiletbezoek vooraf thuis
Verzamelen bij de zij ingang op het plein met inachtneming van 1,5 meter afstand
De dirigent haalt koorleden op per rij, te beginnen met de achterste rij. E.e.a. conform de
opstelling van de dirigent.
Koorleden nemen plaats op hun stoel en hangen hun jas op aan de stoel
Na afloop gaan de koorleden naar huis op aangeven van de dirigent en per rij.
Loop voor het loket van de huismeesters naar de oude hal via de zij-ingang naar buiten

8. Coördinatie en organisatie
•
•
•

•

De dirigent wijst binnen het koor een of meer personen aan die mede toezien op
naleving van dit protocol
Uiterlijk 24 uur van tevoren worden alle koorleden van het geldende protocol op de
hoogte gesteld.
Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke corona- gerelateerde
ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een
huisgenoot dergelijke klachten heeft. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke
corona- infectie.
Heb aandacht en zorg voor koorleden met een hoger risico, in het bijzonder senioren (=
boven 70 jaar), diabetici en personen met hartproblemen, luchtwegklachten of
overgewicht.

