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Protocol: Verantwoord repeteren bij het Hofstads JeugdOrkest (versie 1 juli 2020) 

Met onderstaand protocol wordt voldaan aan de RIVM-adviezen t.a.v. hygiëne en afstand. We zullen 
iedere week evalueren hoe de repetities verlopen zijn en of het nodig is aanpassingen te maken aan het 
protocol. Als er updates komen op deze afspraken worden die gecommuniceerd. Voorwaarde voor 
herstart van orkestactiviteiten is dat aan onderstaande richtlijnen wordt voldaan.  

Inleiding 

1. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten van het VHJO.  
2. De veiligheid van dirigenten, orkestouders en orkestleden staat altijd voorop.  
3. Doel van dit protocol is dat zowel de schoolleiding van Dalton als alle leden, hun ouders, vrijwilligers 

en dirigenten vertrouwen hebben in een veilige herstart van repetities. 
4. De impact op de publieke ruimte en het openbaar vervoer zal minimaal zijn omdat de meeste 

orkestleden met de fiets komen of met de auto worden gebracht en gehaald. 
5. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Iedereen houdt zich aan de RIVM-richtlijnen. De actuele 

richtlijnen zijn hier te vinden https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  
6. Daarnaast volgt onze vereniging ook het advies van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek 

Organisatie) t.a.v. het repeteren in Coronatijden en handelen we in lijn met de uitkomsten van de 
verschillende onderzoeken van www.virmus.nl  - onderzoek naar evt. verspreiding van virussen 
door blaasinstrumenten. De algemene richtlijn over samen muziek maken is hier te vinden: 
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol 

 
Belangrijke voorschriften voor alle leden en hun ouders 

1. Algemene afspraken en instructie  

• Wij vertrouwen erop dat alle kinderen door hun ouders/verzorgers instructie hebben gekregen over 
de afspraken wat betreft hygiëne en dat zij zich daaraan houden. 

• Binnen geldt maximaal 100 personen per ruimte, rekening houdend met 1,5 meter afstand tot 
elkaar. 

• Afstand houden en uitzonderingen: 
o Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. 
o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. 
o Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
o Leden van 1 huishouden hoeven onderling geen afstand te houden. 

• We desinfecteren allemaal onze handen bij binnenkomst, er is handgel aanwezig bij alle ingangen. 
• We schudden geen handen, we knuffelen, omhelzen of kussen elkaar niet. 
• We hoesten in onze elleboog. 
• We zitten niet aan ons gezicht. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
http://www.virmus.nl/
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol
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• We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging (vanaf 38 °C). Of als je klachten hebt gehad en nog geen 
48 uur klachtenvrij bent. 

• We spelen alleen op ons eigen instrument en van onze zelf meegebrachte lessenaar en bladmuziek. 
• We luisteren extra goed naar de orkestouders en dirigenten.  

2. Herstart repetities – wat is anders?  

2.1 Algemeen 

• Repetities van SO, BO en VO zijn ingekort (details over de repetitietijden worden via de 
orkestouders gecommuniceerd). Eventuele pauzes worden bij voorkeur buiten doorgebracht. Ook 
in de pauze wordt van de orkestleden verwacht dat zij aanwijzingen van de 
orkestouders/vrijwilligers opvolgen. 

• Orkestleden kunnen voor eigen gebruik eventueel zelf iets te drinken meenemen voor in de pauze 
(er wordt nog geen pauzedrank en versnapering verzorgd door de vereniging). 

• Kinderen gaan zoveel mogelijk thuis naar de wc en de wc op het Dalton wordt alleen bij hoge nood 
gebruikt. Als je gebruikt maakt van het toilet, maak je zelf deurknoppen, kraan en trekker van de wc 
schoon met een hygiënisch doekje, doekjes zijn aanwezig. Was je handen. 

• De belangrijkste regels hangen ter ondersteuning aan de buitenkant van de repetitieruimten en 
worden binnen herhaald. Regels staan ook op de VHJO website. 

• Heb je vragen over de regels, dan kan je daarmee terecht bij de orkestouders of de 
coronaverantwoordelijke. 

• De algemene afstandsregels (zie punt 1) gelden zowel in de repetitieruimte als vóór de 
repetitieruimte, in de gangen en verkeersruimten rond de repetitieruimte en ook buiten. 

• Tijdens aankomst, binnen het gebouw en het vertrek is namens de vereniging een aantal 
coronaverantwoordelijken aanwezig. Zij hebben de bevoegdheid iedereen aan te spreken en te 
corrigeren. Dit wordt gedaan door bestuursleden, dirigenten, orkestouders en de aanwezige 
vrijwilligers. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de afspraken kent en aanwijzingen opvolgt. We 
zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en prettige repetitie. Indien de aanwijzingen niet 
worden opgevolgd of iemand zich misdraagt, wordt deze persoon vriendelijk verzocht direct te 
vertrekken. 

Brengen met de auto 

• Zet uw kind(eren) af aan de voorkant van de school (zowel aan de kant van het parkeerterrein aan 
de Hoefbladlaan, als aan de kant van de Godetiaweg) 

• Auto’s kunnen niet het parkeerterrein op omdat we daar de verkeersbewegingen willen beperken 
en er nu ook fietsers zijn.  

• Kinderen met grote instrumenten worden vanaf de parkeerplaats geholpen door vrijwilligers. 

• Ouders/verzorgers mogen niet mee de school in; er is dus ook geen stiltelokaal. 

Fietsen stallen 

• SO, BO en VO stallen fiets voor de school op het parkeerterrein bij de hoofdingang of de ingang van 
de Soos (zie volgende punt). 

• JrO en JO: stallen fiets achter de school (zie volgende punt). 

• Geef elkaar de ruimte bij het stallen van de fietsen. Wacht op je beurt om je fiets weg te zetten of te 
pakken. Houd je ook hier aan de algemene afstandsregels (zie punt 1). Omdat het langer kan duren 
voordat je je fiets hebt gestald, is het belangrijk dat je er op tijd bent. 
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Ingang/uitgang 

• SO en BO: via hoofdingang aan de voorkant. 

• VO via brede deuren van de soos bij de parkeerplaats aan de voorkant. 

• JrO en JO:via de aula-deuren aan de achterkant. Als in- en uitgang worden verschillende deuren 
gebruikt. De richting/route voor het naar binnen- en buitengaan wordt aangegeven. Geef 
elkaar ook hier de ruimte, wacht rustig tot je naar je plek toe kunt of naar buiten kunt.  

2.2 Voor alle orkestleden 

• Bij aankomst in de school gaan orkestleden direct naar hun eigen lokaal. Zij lopen niet door de 
school en luisteren naar de aanwijzingen van de orkestouders en vrijwilligers. 

• Alle orkestleden hebben hun eigen lessenaar en bladmuziek bij zich en zitten niet aan elkaars 
spullen. 

• Er wordt staand gerepeteerd door iedereen die kan staan.  
Er zijn dus in principe alleen stoelen voor de fagotten, celli, bassen en tuba en voor kinderen voor 
wie een uur staan moeilijkheden oplevert. De vrijwilligers coördineren het pakken van materiaal. 

• Na de repetitie pakken de kinderen hun instrumenten en lessenaars in en verlaten z.s.m. de school.  
Kinderen met grote instrumenten en/of veel materiaal worden door de vrijwilligers naar hun 
ouders/verzorgers geholpen. 

2.2.1 Voor de repetities van het JO met leden van 18 jaar en ouder  

gelden ook de volgende regels:  

• Bij de orkestopstelling voor het JO in de aula wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 1,5 
meter rondom iedere muzikant. (Ruimte t.o.v. degene die voor de muzikant staat). Strijkers delen 
dus geen lessenaar maar staan van elkaar op afstand. NB: voor alle blazers wordt rekening 
gehouden met een vrije ruimte van 2 meter rondom iedere muzikant, zie punt 2.2.2. 

• Er wordt een specifieke volgorde van opkomst / afgang gehanteerd voor kinderen met het 
plaatsnemen op / verlaten van het repetitieruimte, zodat de 1,5 meter onderlinge afstand kan 
worden bewaard. 
 

2.2.2  Voor alle blazers in BO, VO, JrO en JO gelden voor de repetities de 
volgende regels: 

• Bij de orkestopstelling van BO, VO, JrO en JO geldt voor alle blazers dat rekening wordt gehouden 
met een vrije ruimte van 2 meter rondom iedere muzikant. (Ruimte t.o.v. degene die voor de 
muzikant staat). Blazers delen dus geen lessenaar maar staan van elkaar op afstand. 

• Alle orkestleden die een blaasinstrument spelen, nemen zelf een plastic tasje met vochtopnemende 
doek mee naar de repetitie en na afloop weer naar huis. 

• Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een 
blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten worden ontdaan van 
condens vocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens 
vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt 
vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd. 
`Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat. In 
principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’. 
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2.3 Voor kader en vrijwilligers VHJO: 

• Bij de ingangen van de school staan vrijwilligers om de toeloop naar en van de school in goede 
banen te leiden.  

• In de school zijn vrijwilligers aanwezig om de kinderen te helpen met waar ze moeten zijn en hoe ze 
daar komen. 

• Bij de ingangen staat desinfecterende gel. We vragen iedereen die binnenkomt de handen te 
desinfecteren voordat ze verder gaan in het gebouw. Er zijn schoonmaakmiddelen voor gedeelde 
instrumenten zoals slagwerk. Slagwerkers gebruiken hun eigen stokken. Als stokken worden 
gedeeld, desinfecteer ze dan voor ze te delen. Kom niet aan de instrumenten tenzij dit nodig is om 
te musiceren. Per orkestouder/vrijwilliger zijn elke repetitie 2 paar handschoenen beschikbaar voor 
het uitruimen en inruimen van de lokalen. Na iedere repetitie worden de deurknoppen en de 
handvatten en aanpakpunten van gedeelde instrumenten afgenomen met desinfecterende 
doekjes. Ook neemt iedere blazer zelf de vloer rondom de eigen zitplaats met deze doekjes af.  

• De orkestouders en dirigenten zorgen dat het repetitielokaal in de goede opstelling staat. 
Orkestleden komen pas binnen als het klaar staat. Extra vrijwilligers leiden het binnenkomen in 
goede banen.  

• Er wordt gerepeteerd met een raam open om voor voldoende ventilatie te zorgen. In pauzes van de 
repetities wordt er goed gelucht door de deuren en ramen open te zetten. 


