1.

Doel

Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvatten voor docenten, cursisten,
deelnemers, ouders en verzorgers met betrekking tot het opstarten van workshops en
cursussen bij De Wiele volgens de geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM en
de gemeente Geldrop.
Let op dat dit document een algemeen protocol is. Er zijn voor de afdeling Dans nog aparte
regels.
2.

Aanspreekpunt De Wiele

De Wiele stelt een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
Bij De Wiele is dat Noud van Tiem
3.

Corona verantwoordelijke

De aanwezige beheerder (bestuurslid en/of medewerker financiën en administratie) is de
corona-verantwoordelijke conform het aanwezigheidsrooster van maandag tot en met vrijdag.
Deze is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels, zoals die zijn opgesteld in dit
protocol. Deze persoon is herkenbaar aanwezig d.m.v. een geel hesje met opschrift.
4.

Algemeen

Locatie
Alle activiteiten worden gegeven in het pand van De Wiele, met restrictie van max 30
bezoekers tegelijk aanwezig (100 na 1 september 2020).
Cursisten mogen uitsluitend naar De Wiele komen op uitnodiging van de docent of op
afspraak.
Route
De ingang is een andere deur (en plaats in het gebouw) dan de uitgang.
De ingang is de hoofdingang (begane grond aan de oostzijde van De Wiele), waar men voor
de Corona crisis ook binnenkwam. De uitgang is de nooduitgang aan het einde van de gang
(begane grond aan de noordwestzijde achter de trap van De Wiele). In het gehele gebouw is
de looprichting aangegeven naar toiletten, lesruimtes en uitgang. Het betreft hier een route
met één-richting-verkeer.
Lift & Toilet
De lift en toilet mogen slechts door 1 persoon tegelijk gebruikt worden. Houd de 1,5 meter
onderlinge afstand in acht.
Aanwezig op locatie:
• EHBO materialen en AED.
• Bij de toiletten liggen extra ontsmettingsmiddelen zoals zeeppompjes en papieren
handdoeken.
• Desinfecteer staat bij de in- en uitgang van De Wiele.
• Voor docenten zijn er extra handschoenen en mondkapjes beschikbaar.
• Op verschillende plekken in het pand zal een beknopte versie hangen van de gedrags- en

hygiëne regels.
Omgaan met onverwachte situaties
Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische wijze
omgaan met onverwachte situaties. Het handelen van de docenten moet daarbij altijd in lijn
zijn met dit protocol, de regels en adviezen van het RIVM en het protocol van
CultuurConnectie. De docent spreekt de cursist aan als deze zich niet aan het protocol houdt.

Wanneer mag je niet naar de les komen

5.

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 48 uur geen klachten heeft, mag je weer
komen.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Algemene hygiëne regels

6.

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand (uitzondering voor kinderen onderling t/m 12
jaar).
• Cursisten/deelnemers t/m 12 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter te houden.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Ga voordat je naar De Wiele vertrekt thuis naar het toilet.
• Was voor jouw les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Was na jouw les als je weer thuiskomt je handen met water en zeep.
• Omkleden en douchen doe je thuis.
• Vermijd het aanraken van je gezicht, bind je haren vast.
• Schud geen handen.

Vervoer en aankomst leerlingen

7.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De lestijd is altijd op een vooraf afgesproken tijdstip.
Kom maximaal tien minuten voor de afgesproken lestijd binnen bij de locatie.
Er is slechts 1 ingang om het pand binnen te komen.
Kom zo veel mogelijk met eigen vervoer, zodat het openbaar vervoer niet belast wordt.
Cursisten/deelnemers worden (indien zij dit niet zelfstandig kunnen) naar de ingang van
het pand begeleid (door ouder/ver- zorger).
Bij de ingang worden de cursisten/deelnemers opgevangen door een medewerker van
De Wiele.
Bij de ingang staat desinfecteer waarmee de cursisten/deelnemers hun handen moeten
desinfecteren voordat zij het pand betreden.
Brengers en ophalers mogen niet blijven en niet mee het pand in.
Cursisten lopen zelfstandig naar het lokaal.

Tijdens de les

8.

• Alle cursisten ontvangen dit protocol voorafgaand aan de les. Bovendien wordt de meest
actuele versie van dit protocol gepubliceerd op de
https://www.dewielecreatief.nl/coronavirus/ en opgehangen op verschillende plekken in
het pand.
• Cursisten/deelnemers worden door de docent binnengelaten.
• Cursisten/deelnemers plaatsen hun jas, tas en eventuele andere spullen op hun plek in
het lokaal.

Het lokaal en eventueel materialen

9.

• Docenten zorgen dat zijn ruim van te voren aanwezig zijn. Dit zodat zij hun lokaal goed
kunnen controleren en prepareren.
• Indien nodig komen er ook schermen of plexiglas afscheidingen.
• Materialen door De Wiele verstrekt zijn voorafgaand aan de les door docenten
gedesinfecteerd.
• Materialen door cursist/deelnemer zelf meegenomen moeten ook thuis gedesinfecteerd
zijn.
• De deurklink wordt tussen elke les gedesinfecteerd door de docent.
• Bij voorkeur doet de docent steeds de deur open en dicht (of laat de deur open staan).
10.
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•
•
•
•
•

Vertrek cursisten/deelnemers
Aan het einde van de les reinigt elke cursist zijn of haar werkplek.
De cursisten pakken hun eigen spullen in voor vertrek.
De docent controleert of de doorgang vrij is.
De docent laat de cursist vertrekken in de juiste looprichting.
De cursist verlaat direct het pand via de aangewezen uitgang.
Bij het verlaten van het pand desinfecteren de cursisten/deelnemers hun handen.
Ouders/verzorgers van jongere cursisten/deelnemers t/m zes jaar, wachten in een rij met
anderhalve meter afstand buiten het pand op hun kind.

Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol:
Dit protocol is een levend document. Het protocol zal in de komende periode aangepast en aangevuld worden daar
waar aanpassingen van de landelijke richtlijnen van het RIVM het protocol van CultuurConnectie daar aanleiding toe
geven. Ook kunnen onduidelijkheden of zaken die in de praktijk niet blijken te werken aangepast worden. Op
https://www.dewielecreatief.nl/coronavirus/ vind je altijd de meeste actuele versie van het protocol. Kijk regelmatig op
de site om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij De Wiele.
Dit protocol is gemaakt n.a.v protocol ‘Verantwoord naar een les/cursus/training' van Cultuur Connectie.
Op https://www.dewielecreatief.nl/coronavirus/vind je altijd de meeste actuele versie van het protocol.
Kijk regelmatig op onze website www.dewielecreatief.nl voor de laatste ontwikkelingen bij De Wiele.

