Wij vragen onze cursisten onderstaande regels te lezen voordat zij naar les komen.
Alvast bedankt voor je medewerking; we kijken uit naar je komst!

Richtlijnen RIVM

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM:
 docenten en cursisten onderling houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 was je handen vaak en goed;
 schud elkaar niet de hand;
 hoesten en niezen in de elleboog;
 we zitten niet aan ons gezicht;
 je blijft thuis als je, of iemand uit je gezin, klachten hebt.

Hygiëne

In alle vestigingen zijn de volgende reinigingsmiddelen aanwezig: desinfecterende
handgel, ontsmettingsmiddel voor instrumenten en gereedschappen,
oppervlaktespray en papieren handdoekjes.

Brengen/halen

 cursisten komen zoveel mogelijk alleen naar de les;
 jonge cursisten kunnen worden gebracht en gehaald (zie punt Wachten per
locatie);
 op de locaties (waar nodig) worden cursisten opgevangen door een docent of
medewerker van Scholen in de Kunst en doorverwezen;
 kom niet te vroeg, bij voorkeur maximaal 5 minuten voor aanvang van de les.

Looproutes

Op alle locaties zijn looproutes naar de leslokalen aangegeven, door middel van
vloertape/stickers of routekaartjes. Houd je aan de looproutes.

Trappenhuis

We verzoeken cursisten zoveel mogelijk via de trap naar het lokaal te gaan.
 volg de aangegeven looproute in het trappenhuis;
 raak de leuningen van de trappen zo min mogelijk aan.

Liften

De liften in het Eemhuis en ICOON blijven toegankelijk voor cursisten. We hanteren
hier:
 ga met de trap als je fit genoeg bent, gebruik de lift alleen als het nodig is;
 grote lift: maximaal 2 personen (op 1,5 m afstand);
 kleine liften: 1 persoon per lift;
 op alle locaties is desinfecterende handgel aanwezig i.v.m. aanraken van de
knoppen.

Toiletten

Op alle locaties zijn de toiletten open. Tips:
 ga voor vertrek thuis naar het toilet;
 was voor vertrek thuis je handen;
 laat na gebruik de toiletruimte netjes achter.

Kleedruimten

Kleedruimten zijn nog niet open. We verzoeken iedereen zich thuis al om te kleden.
Persoonlijke spullen en schoenen kun je meenemen in het lokaal.

Horeca

Het horecapunt in het Eemhuis (Café Bruis, 4e verdieping) en ICOON zijn vanaf 14
september weer open. Het landelijk protocol horeca wordt gevolgd. Aan wachtende
ouders kan een gezondheidsverklaring worden gevraagd. Volg bestel- en
betaalinstructies van de horecamedewerkers op.
Volwassen cursisten die een groepsles in het Eemhuis volgen, brengen de (eventuele)
pauze door in hun eigen lokaal. Zij kunnen bij binnenkomst een drankje aan de bar
bestellen en betalen; de drankjes worden in de pauze in het lokaal gebracht.
In ICOON is er horeca op aanvraag van cursisten.

Leslokaal

Om de lessen vlot en veilig te laten verlopen, spreken we het volgende af:
 kom zo kort mogelijk voor aanvang van de les;
 cursisten wachten bij aangegeven plek (zie Wachten per locatie);
 de cursist neemt zijn jas (en tas) mee het lokaal in;
 cursisten nemen in het lokaal plaats op de aangegeven plekken;
 het uitpakken en inpakken van materialen gebeurt in het lokaal;
 de cursist en de docent houden voortdurend 1,5 meter afstand en zitten
zoveel mogelijk op vaste plekken;
 als het nodig is, verhuist de les naar een ander lokaal of wordt er een extra
ruimte gebruikt. Dit wordt ter plekke meegedeeld aan de cursist;
 docenten en cursisten zijn samen verantwoordelijk voor het reinigen van
gebruikte gereedschappen en machines;
 na afloop van de les volgt de cursist de looproute naar de uitgang;
 ouders/verzorgers blijven zoveel mogelijk buiten het gebouw wachten. Ook
hier geldt: bewaar afstand en blijf niet dicht bij elkaar bij de ingang staan.

Wachten per
locatie

Eemhuis
Voorafgaande aan de les verzamelen alle cursisten in Café Bruis of op het
aangrenzende dakterras, gelegen op de 4e verdieping. Let op de aangegeven plekken!
Dit geldt voor kinderen, jongeren én volwassenen. De docent haalt zijn/haar eigen
lesgroep op en begeleidt cursisten naar het lokaal.
Ouders kunnen niet in de gangen wachten; zij worden verzocht zoveel mogelijk naar
buiten te gaan of te wachten in Café Bruis of op dakterras totdat de les klaar is.
Wij verzoeken ouders van zelfstandige/oudere kinderen zo min mogelijk mee naar de
4e verdieping te gaan, omdat er dan veel veilige ruimte overblijft.
ICOON
Voorafgaande aan de les verzamelen alle cursisten in de centrale hal in ICOON.
Dit geldt voor kinderen, jongeren én volwassenen. De docent haalt zijn/haar eigen
lesgroep op en begeleidt cursisten naar het lokaal.
Wachtende ouders kunnen daarna terecht in de horecaruimte, de centrale hal in
ICOON of gaan naar buiten.
Bij de kleinere locaties in Hoogland, Soest en Leusden zijn veel minder groepen
aanwezig. Daar lopen kinderen, jongeren en volwassenen naar het lokaal waar ze
leskrijgen.

