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Protocol Cursussen Lindenberg Nijmegen     

O.v.v. wijzigingen van de (landelijke) richtlijnen m.b.t. de Coronamaatregelen 

 

Voor wie? 

Voor alle cursisten, bezoekers, leerlingen, medewerkers en artiesten. Zij houden zich aan het 

protocol van de Lindenberg wanneer ze in het gebouw (Lindenberg of Aldenhof) zijn en/of wanneer 

ze deelnemen aan een activiteit van de Lindenberg. Dit geldt ook voor onze buitenruimte. 

Voor Lindenberg medewerkers die op een andere locatie werken geldt dat zij zich houden aan het 

protocol van die betreffende locatie. Eventueel aangevuld met richtlijnen die specifiek gericht zijn op 

de activiteit van de medewerker. 

Voor een aantal activiteiten zijn er specifieke protocollen die als bijlagen zijn opgenomen. 

 

Wat? 

− Cursussen:  alle individuele-, duo-, en groepslessen worden gewoon gegeven en zijn 

aangepast aan de geldende RIVM richtlijnen. Lees voor aanvullende specifieke richtlijnen het 

‘Protocol Cursussen’. 

− Theater:  het bezoek aan onze voorstellingen vindt plaats binnen de 1,5 meter richtlijn. Lees 

voor de aanvullende specifieke richtlijnen het ‘Protocol Voorstellingen’. 

− Lindenberg op School: onze docenten geven kunst- en cultuureducatielessen op tal van 

scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Hiervoor gelden de protocollen van de 

desbetreffende school. Voor de activiteiten van Lindenberg op school die op de Lindenberg 

plaatsvinden geldt het ‘Protocol Cursussen’.  

− Horeca: het Lindenberg Café is toegankelijk met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn. 

Lees voor aanvullende specifieke richtlijnen het ‘Protocol horeca en bijeenkomsten’. 

 

Heb je een vraag? Mail naar info@delindenberg.com. Onze medewerkers geven je graag informatie. 

 
 
Protocol Bepalingen  
 
Algemeen 

We houden ons aan de RIVM richtlijnen: 

• We houden 1,5 meter afstand.  

• We wassen vaker onze handen.  

• We schudden geen handen.  

• We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.  
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• We blijven thuis als we één of meer van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, 
loopneus,  
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging.  

• We blijven thuis als iemand in ons huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten.  

• Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dat zij bij neusverkoudheid gewoon naar de           
Lindenberg kunnen komen, behalve:  

o als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona;   
o als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;   
o als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van 
koorts of benauwdheid.  

 

Hygiënemaatregelen 

• Wij handelen zaken in principe digitaal of telefonisch af. Stel jouw vragen via e-mail en 
telefoon en zo min mogelijk aan de balie. Onze baliemedewerkers zijn er voor praktische 
ondersteuning ter plaatse, maar zij maken geen afspraken en verkopen geen tickets. 

 

• Heb je een cursus, vergadering of kom je naar een voorstelling? Dan ben je van harte 
welkom. Anders geldt: maak eerst een afspraak via info@delindenberg.com voordat je 
langskomt. Bij de ingang van de Lindenberg checken we met je of je inderdaad een afspraak 
hebt en we vragen je of je geen gezondheidsklachten hebt. Voor onze horeca reserveer je ter 
plaatse.  

 

• Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel. Onze medewerkers hebben 
uitgebreide informatie gekregen hoe we veilig werken.  
 

• Houd afstand. Bij alle activiteiten geldt voor volwassenen in ieder geval de minimale afstand 
van 1,5 meter. Overal in het gebouw wijzen we je op het houden van deze afstand. Daar 
waar dat lastig is, bijvoorbeeld in de gangen, bieden we alternatieve oplossingen. In onze lift 
mogen maximaal 2 personen. 
 

• We maken allemaal gebruik van de hygiënemaatregelen die in het gebouw aanwezig zijn 

(desinfecterende handgel, zeep, handenwasgelegenheden). We wassen onze handen altijd 

na toiletbezoek en we desinfecteren onze handen bij binnenkomst en /of voor een activiteit. 

We raken zo min mogelijk trapleuningen, lichtknopjes e.d. aan. Wij zorgen vanuit de 

Lindenberg voor extra schoonmaakrondes.  

• We hangen onze jas over onze eigen stoel. 
 

• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd aan 
jullie. 
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Specifiek voor de cursussen geldt ook: 
 

• Voordat je komt ga je bij voorkeur thuis naar het toilet. 

• We nemen na binnenkomst in een lokaal onze tafels en instrumenten af met desinfecterende 
spray en dit herhalen we bij het verlaten van het lokaal.  

• Waar mogelijk zetten we een raampje open in de lokalen zodat er nog meer ventilatie in het 
gebouw is. 

 
Extra maatregelen voor cursussen 
 
A. 1-op-1 of individuele lessen, en duo-lessen 
 
Max. 1 docent en 2 leerlingen 
 
Algemeen 

• Zowel de docent als de cursist desinfecteren de handen bij aanvang van de les. 

• De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. 

• Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken plek. 

• Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, inclusief alle benodigde kabels, behalve als het 
gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas. 

 
Zang-en blaasinstrumentlessen 

• Voor zang- en blaasinstrumentlessen houden we minimaal 2 meter afstand of we brengen – 
wanneer deze afstand niet te realiseren is – een afscheidingsmogelijkheid aan. 

• Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook 
condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden. 

• Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) 
door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen. 

• Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de 
leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. 
Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje. 

 
Alle instrumenten 

• Als je je eigen instrument meeneemt desinfecteer je je instrument thuis. Gebruik je een 
instrument van de Lindenberg dan begint de les met het desinfecteren van het instrument. 
Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat helaas ten koste van de lestijd; stem met je 
docent af of jij dit doet of dat de vorige cursist of de docent dit al heeft gedaan. 

• Een desinfecterende spray en poetsdoeken zijn in de lesruimte aanwezig. 

• Docenten gebruiken bij voorkeur (en in principe) hun eigen instrument. 

• De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en denkt mee in de 
organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les. 
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B. Groepslessen en samenspellessen 

 

Groepen van drie leerlingen of meer + 1 docent 

Naast de algemene aandachtspunten van de individuele/duo-lessen geldt bij groepen: 

• Ouders/verzorgers vragen we om hun kinderen vooraf thuis naar het toilet te laten gaan.  
• Om de publieksstromen te begeleiden en opstoppingen in kleine gangen te voorkomen, kan 

cursisten gevraagd worden om te wachten op een vooraf aangegeven plek. De docent komt 
jou daar dan ophalen. Indien dit het geval is ontvangen cursisten hierover van te voren 
bericht. 

• Onze docenten spreken duidelijk met de groepen door hoe de ruimte gebruikt gaat worden. 
• We geven aan welke ruimte voor de docent nodig is.  

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Beeldende Kunst 

• Tafels en werkbanken plaatsen we zo dat de docent met voldoende afstand langs de 
cursisten kan lopen. 

• We letten extra goed op bij het gebruik van materialen. Denk hierbij aan: 
− Geen gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap. 
− Vooraf klaar zetten van gereedschap en materialen. 
− Desinfecteren van het gereedschap voor en na de les. 
− Werkstukken na afloop van de les mee naar huis nemen of verzamelen door de 

docent. 

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Dans 

• Afhankelijk van welke dansvorm wordt gedoceerd en hoe intensief deze wordt uitgevoerd, 
gebruiken we meer/minder oppervlakte per leerling. Dit geldt ook voor de benodigde ruimte 
voor de docent. 

• We vragen je om je thuis om te kleden. 

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Muziek  

• Daar waar van toepassing plaatsen we doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist 

en tussen cursisten onderling of we maken gebruik van spatschermen. 

• Groepen (met) zangers en blazers mogen weer samen repeteren. We volgen hierin de 

richtlijnen van het KNMO en Koornetwerk Nederland. Voor homogeen samengestelde 

groepen kinderen/jongeren t/m 12 jaar gelden geen beperkende bepalingen meer.  

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Theater/Musical 

• Daar waar van toepassing plaatsen we doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist 

en tussen cursisten onderling of we maken gebruik van spatschermen. 

• We werken bij zangonderdelen volgens de geadviseerde zigzagformatie waarbij de zangers 

recht vooruit zingen. 
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• Gebruik van kostuums/rekwisieten proberen we te vermijden of we geven het tijdelijk in 

bewaring bij de cursist die er gebruik van maakt. 

Specifieke kenmerken groepslessen voor meerdere disciplines: onder andere toneelspelen, 

dansen, musiceren en acteren 

Bij bepaalde activiteiten in deze disciplines is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor 
zover dat mogelijk is.  

Wanneer de afstand tussen cursisten en/of docent wordt verkleind kunnen we kiezen uit diverse 

maatregelen, waarbij geldt, hoe meer hoe beter: 

- Cursist en docent hebben van te voren de handen ontsmet; 
- De docent kan handschoenen aan doen; 
- De docent/andere cursist staat naast/achter de docent/cursist en niet er recht tegenover; 
- Na afloop worden de handen weer ontsmet; 
- Er kan een spatscherm worden gebruikt. 

 
 
Ten slotte 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met elkaar goede afspraken maken om veilig de 1,5 meter richtlijnen 
op te volgen. Het zal soms nog steeds even zoeken zijn. Laten we met respect voor elkaar ons beste 
beentje voor blijven zetten om onze activiteiten zodoende veilig te laten verlopen. 
 
Wij beschermen niet alleen jou, maar ook onze medewerkers. Onze docenten zien bijvoorbeeld vele 
cursisten per dag. Voor hen, en voor de cursisten, is het dan heel belangrijk dat wij ons aan de 
maatregelen houden. 
 
Mocht het niet lukken om je aan ons protocol te houden dan zijn onze medewerkers geïnstrueerd 
om je te vragen het pand te verlaten. Uiteraard zullen ze je eerst een seintje geven om je eraan te 
herinneren wat de regels ook alweer inhouden. Ben je het er niet mee eens? Dan gaan we niet ter 
plaatse met elkaar in discussie, neem dan alsjeblieft op een later moment met ons contact op via 
info@delindenberg.com. Dan gaan wij graag het gesprek met je aan. 
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