Coronamaatregelen Hogar Kokopelli
Ontsmettingsgel
Ik zorg aan de voordeur voor ontsmettingsgel voor de handen. Als je die gebruikt vóór je aanbelt blijft de bel
‘proper’, en de trapleuning ook nog wel. J

Slechts 1 persoon naar binnen
Mijn klas is helaas niet groot genoeg om met meer dan 2 personen te vertoeven (er is 4m2 vrije ruimte
verplicht per persoon). Ouders kunnen dus helaas niet mee naar binnen. Wachten in de wachtruimte is
momenteel niet mogelijk
Als er een gesprek nodig is tussen mij en de ouders zal dit gebeuren met mondmasker aan, en aan de
voordeur/buiten.
Als er jonge kinderen te vroeg zijn of moeten wachten mag dat na afspraak eventueel wel in de klas. Ik zou dit
echter om begrijpelijke redenen zoveel mogelijk willen beperken, dus probeer goed te timen wat betreft het
brengen en halen. Grotere kinderen vraag ik om buiten te wachten. Dat kan veilig en beschut aan de voordeur.

Mondmaskers

Ik heb in de klas een groot doorzichtig scherm voorzien, waardoor er in ieder geval tussen mij en de leerling
tijdens de les voldoende afstand is en een extra barrière. De klas zal minstens tussen elke leerling goed verlucht
worden, en ik werk naar goeie gewoonte al jaren met etherische oliën die antiviraal werken.
Ik hoop dat we daardoor niet verplicht zullen zijn om een mondmasker te dragen tijdens de lessen. Ik vind het
heel belangrijk dat ik de mimiek van de leerling kan zien, én zij de mijne. We bewegen ook veel, werken veel op
ademhaling, en viool spelen is best intensief. Daarom werk ik liefst zonder mondmaskers. Ik wil uiteraard wel
ieders wensen respecteren hierin. Mensen die willen dat ik wél een mondmasker draag, ook als ik achter dat
scherm ben, mogen me dat laten weten, dan zet ik in die lessen een mondmasker op.
Ik heb wel graag dat iedereen (12+) in de gang wél een mondmasker draagt. De plaats in de gang en op de trap
is te beperkt om voldoende afstand te houden. Zodra je in de klas bent en ik achter het scherm ben mag het
mondmasker uit.

Zo weinig mogelijk aanraken
Ik zorg tussen 2 leerlingen steeds dat de pupiter en het potlood ontsmet zijn. Verder zou ik willen vragen om zo
weinig mogelijk aan te raken in de klas:
- niet zelf de deur opendoen (ik laat je binnen/buiten)
- niet zelf het licht aan/uitdoen
- niet gauw eventjes op de piano tokkelen
- helaas kunnen er geen kaartjes getrokken worden momenteel (want die kan ik niet ontsmetten)
- niet aan de spulletjes op mijn bureau komen
- het scherm tussen ons niet aanraken…
Het is voor mij ondoenbaar om tussen twee leerlingen alles te ontsmetten.
Probeer er ook aan te denken om eventueel thuis al naar het toilet te gaan. Uiteraard mag dat hier ook, maar
dan gaat er lestijd verloren door kranen en klinken en lichtknoppen te ontsmetten…
Een viool kan je eigenlijk niet ontsmetten, dat zou nefast zijn voor het instrument. Ik zorg ervoor dat ik mijn
handen ontsmet voor ik het instrument van jouw kind stem.

Gezond verstand

Net zoals op andere plaatsen spreekt het ook bij Hogar Kokopelli voor zich dat je
- NIET komt als je je niet goed voelt

-

NIET komt als je symptomen hebt die zouden kunnen wijzen op covid19
NIET komt als er iemand in je nabije omgeving besmet is.

Online

Voor de vioolles kunnen we als je je goed genoeg voelt de les altijd online doen zoals we de afgelopen
maanden gedaan hebben: via skype, facetime… Laat het wel op tijd weten zodat ik hier alles kan installeren.
Als je kiest voor een online les, zorg je dat je bij het begin van jouw les klaar staat
- in een rustige ruimte (niet waar broer/zus TV aan’t kijken zijn bvb.)
- in een ruimte waar je een goede internetverbinding hebt.
- met je viool, je strijkstok, je pupiter, je partituren, hars, én een potlood bij de hand, zodat je niet
tijdens de les het hele huis moet doorzoeken naar een van die dingen!
De online les gaat ook véél beter als je een groot scherm hebt om mij te zien. Probeer indien mogelijk dus de
videochat te doen met een computer of een tablet en niet vanop je smartphone. Dit maakt ook voor mij en de
geluidskwaliteit een gigantisch verschil!

Samenspel

Voor samenspel geldt het corona draaiboek van Hogar Kokopelli vzw!
We repeteren in een locatie waar we voldoende afstand kunnen houden en die groot genoeg is volgens de
richtlijnen van de overheid.

