
Beste muziekschool leerling, ouder, verzorger,      
 
Vanaf maandag 24 augustus staan de deuren van de muziekschool Amsterdam Noord weer open 
voor onze leerlingen. Jullie zijn weer van harte welkom!. Van onze docenten of via de administratie 
hebben jullie informatie gekregen (en in sommige situaties krijgen jullie die info nog) over de eerste 
lesafspraak van het schooljaar 2020-2021. 
Zoals jullie zullen begrijpen moeten we bij de opstart van het nieuwe schooljaar goed rekening 
houden met de situatie rond corona. In de afgelopen week hebben we ons protocol aangepast op de 
actuele situatie. Uiteraard is dit protocol afgestemd op de regels die het RIVM heeft opgesteld. Dit 
protocol is in te zien via onze website maar hierbij vraag ik jullie aandacht voor de volgende 
spelregels; 

 Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 

 Deelnemers aan onze activiteiten vanaf 13 jaar houden 1,5 meter afstand tot de docent. 

 Leerlingen die een blaasinstrument bespelen respecteren een onderlinge afstand van 2 
meter. 

 Bij de zangactiviteiten is dat 1,5 meter. 

 Leerlingen die een blaasinstrument bespelen maken thuis voor en na de les hun instrument 
schoon. Ik vraag aan ouders om daar (mede in het belang van het behoud van het 
instrument) zorgvuldig op toe te zien. 

 Per activiteit is of wordt een maximale groepsgrootte vastgesteld. Dit is afhankelijk van de 
deelnemerssamenstelling en de grootte van het lokaal. Uiteraard is de docent daarvan op de 
hoogte en zal daar met de planning van de activiteiten rekening mee houden. 

 Leerlingen wachten op de gang tot de docent de deur open doet. Ook bij het verlaten van 
het lokaal doet de docent de deur open.  

 We vragen ouders om kinderen tot aan de voordeur te begeleiden. Uiteraard is er altijd een 
uitzondering mogelijk in specifieke situaties. Ouders zijn wat mij betreft onder normale 
omstandigheden meer dan welkom in het gebouw maar in deze tijd maak ik daar een 
uitzondering op. 

 Mensen die het gebouw uitgaan hebben voorrang op mensen die naar binnen gaan. 

 Op de trap hebben mensen die de naar beneden gaan voorrang. 

 Geef elkaar de ruimte als je elkaar moet passeren. 

 Leerlingen komen niet naar de les als er gezondheidsklachten zijn. 

 Leerlingen komen ook niet naar les als iemand in de thuissituatie een positieve uitslag heeft 
op een corona test. 

 Iedereen is uitgenodigd om bij binnenkomst van het gebouw de handen te wassen met 
desinfecterende gel. 

Ik hoop dat iedereen zich zorgvuldig aan deze regels wil houden. Hopelijk dragen we daarmee 
met elkaar bij aan het onder controle houden van het virus. 
 
Nog even iets anders. 
Volgde week zaterdag (29 augustus 2020) hebben we de Open Dag van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Het zal duidelijk zijn dat ook deze activiteit niet zonder aanvullende maatregelen georganiseerd 
kan worden. Ik vraag iedereen die de Open Dag wil bezoeken om zich hiervoor aan te melden via 
info@manoord.nl. U ontvangt dan van onze administratie een mailtje met een tijd waarop de 
deur van de muziekschool voor u open staan. 
 
Ik hoop dat we met elkaar, ondanks deze bijzondere maatregelen, een heerlijk muzikaal en 
inspiratievol schooljaar tegemoet gaan. 
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Met hartelijke groet, 
 
Johan Akerboom 
 
 

 


