Update 14 oktober 2020
Veilig op les bij Trias, publieksversie voor klanten en medewerkers
Vanaf 7 september is Trias gestart met de lessen van seizoen 2020-2021 op de eigen locatie en
bij Theater Ludens. Dat doen we veilig met behulp van de maatregelen die in dit document staan
samengevat. Een uitgebreid officieel protocol is beschikbaar op aanvraag.
Maatregelen veilig op les bij Trias
Richtlijnen en maatregelen RIVM
Trias houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM, deze zijn:
 volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
 kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te
houden
 jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar
wel tot volwassenen.
 we wassen onze handen vaak en goed
 we schudden geen handen
 we hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes
 we zitten niet aan ons gezicht
 we blijven thuis als we zelf klachten hebben
 we blijven thuis als iemand binnen ons huishouden positief getest is op COVID-19 of last
heeft van koorts of benauwdheid
RIVM stelt de volgende hygiënemaatregelen die op de locatie aanwezig moeten zijn.
Op de locatie is bij de ingang(en) van het gebouw en in de lesruimte beschikbaar:
 desinfecterende handgel
 zeep
 papieren handdoekjes
 oppervlaktesprays
 vochtige reinigingsdoekjes
Mondkapjesplicht op Trias voor 13+
Iedereen vanaf 13 jaar is verplicht om een mondkapje te dragen bij de entree, in de gangen én
kleedruimtes. Tijdens de lessen mogen de mondkapjes af.
Algemene regels Trias
Iedereen desinfecteert handen bij binnenkomst.
Bij verkoudheid/koorts/hoesten/keelpijn/griep mogen leerlingen, docenten en overige
medewerkers NIET op Trias of Theater Ludens komen.
Maatregelen het gebouw
 De voordeur is op slot en wordt tijdens lestijd beheerd door de floormanager
 Er gelden looprichtingen.
 Docenten/medewerkers/volwassenen lopen uiterst rechts op een ‘weghelft’
 Bij trappen geldt eenrichtingsverkeer
 De lift wordt alleen gebruikt indien noodzakelijk, en dan geldt:
o Kinderen maken nooit alleen gebruik van de lift
o Niet meer dan één volwassen persoon in de lift
 Deuren van leslokalen en in de gangen blijven zoveel mogelijk open
 Lokalen worden zo ingericht dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand kunnen bewaren,
indien nodig inclusief looproutes
 Na iedere les worden instrumenten, leermiddelen, oppervlakken en contactpunten
gedesinfecteerd door de docent
 Postvakken worden in de gang geplaatst
 Docenten kunnen eten en drinken in de foyer op 1,5 meter afstand van elkaar
 De schoonmaak van het gebouw wordt geïntensiveerd om aan richtlijnen te voldoen
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Docenten kunnen gebruik maken van het toilet. Daarbij geldt (indien mogelijk): doortrekken
met de wc-deksel gesloten
Kinderen mogen alleen bij uitzondering en hoge nood gebruik maken van aangewezen
kindertoiletten
De administratie werkt vanuit huis.
De administratieruimte is alleen toegankelijk voor medewerkers administratie, facilitair en
beheer. De ruimte is afgesloten met een spatscherm.
Niet-onderwijzend personeel werkt zoveel mogelijk thuis en alleen volgens een vooraf
afgestemd rooster op de Trias locatie
Kantoormedewerkers maken hun muis, toetsenbord, smartphone, bureau en de
armleuningen van hun bureaustoel minimaal twee keer per dag schoon met een
desinfecterend schoonmaakdoekje
Voor kantoor 10/11/12 geldt: maximaal 1 volwassen persoon per ruimte

Voor, tijdens en na de les
 Kopiëren of printen wordt bij voorkeur voor de lesdag gedaan. Bij gebruik van het
kopiëerapparaat geldt:
o maximaal 1 persoon in de kopiëerruimte
o na afloop contactpunten afnemen met reinigingsdoekje
 Alle cursisten ontvangen vooraf bericht ihkv triage (screening)
 Ouders/verzorgers wordt gevraagd hun kinderen vooraf thuis naar het toilet te laten gaan
 Ouders met leerlingen wachten buiten op ruime afstand van en elkaar en de voordeur.
 Leerlingen worden 5 minuten voor aanvang van de les naar binnen gehaald door de
floormanager en nemen plaats op de vaste wachtplek voor hun cursus/docent
 Kiss & ride: alle ouders/ verzorgers worden dringend verzocht om na het wegbrengen van
hun kind, zo snel mogelijk ruimte te maken voor anderen en weg te gaan.
 Docenten halen hun groep binnen op bij de vaste wachtplek van hun cursus
 Docenten begeleiden hun groep naar het lokaal en houden daarbij 1,5 afstand van leerlingen
en elkaar
 Docenten begeleiden hun leerlingen aan het eind van de lestijd naar buiten en halen
vervolgens binnen hun volgende lesgroep op
 Leerlingen, docenten, medewerkers desinfecteren bij de entree hun handen hun handen voor
iedere les
 Docenten ventileren zo veel mogelijk in het lokaal
 Persoonlijke eigendommen van leerlingen worden onder de eigen stoel/kruk opgeborgen
Docenten houden tot 18+ leerlingen 1,5 m afstand
 Waar normaal gesproken lesmaterialen/ instrumenten worden gedeeld, geldt nu:
o iedere cursist zijn eigen materiaal
o na afloop van gebruik desinfecteren
Disciplines met specifieke eisen
Zang- en blaasinstrumenten:
 Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot
anderen.
Beeldend/ Fashion:
 Werkstukken gaan zoveel mogelijk direct na de les mee naar huis
Instrumentlessen
Slagwerk
 Leerlingen zijn verplicht hun eigen stokken, eigen koptelefoon en eigen
gehoorbescherming mee te nemen.
Startcursussen muziek 4+ jaar :
 Blaasinstrumenten worden niet gebruikt, tenzij deze eigendom zijn van de leerling zelf.
Klachten, ziekte en inhalen
 Docenten hebben het recht leerlingen met ziekteverschijnselen naar huis te sturen.
 Bij ziekte van een docent vervalt de les
 Bij ziekte van een leerling wordt de les niet ingehaald (uitzondering kan gelden voor privéles
die tijdig is afgezegd)
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