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Protocol Lindenberg Nijmegen       

Geldig van 1 juni tot 1 september 2020 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. 

Per gebruikersgroep zijn er specifieke protocollen die als bijlage zijn toegevoegd, indien dit jouw 

gebruikersgroep aangaat. 

Wat? 

We werken vanuit een gefaseerde openstelling per 1 juni. 

 We starten bij de Lindenberg per 1 juni weer met individuele en duo-lessen. Voor alle 

leeftijden. Voor sommige disciplines gelden extra maatregelen. Zie onderstaand.  

 We starten per 1 juni met enkele groepscursussen (tot een maximum van 30 personen). De 

docent laat het jou weten indien jouw groepsles nog opgepakt wordt. De meeste 

groepslessen zullen per september weer starten. 

 We starten met ons Theater met voorstellingen voor kleine groepen (max. 30 personen) en 

vanaf 1 juli voor grotere groepen (max. 100 personen). 

 We zijn al gestart op tal van scholen in het primair onderwijs met Lindenberg op School. 

Onze docenten geven daar kunst- en cultuureducatielessen. 

 Onze Horeca is beperkt toegankelijk. Heb je een vraag over bijvoorbeeld een vergadering of 

bijeenkomst? Onze medewerkers geven je graag informatie per mail info@delindenberg.com   

 Binnenkort maken we meer bekend over ons Vakantieprogramma. 

 
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.  
 We blijven thuis als we een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus,  
 niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  
 We blijven thuis als iemand in ons huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of  
benauwdheidsklachten.  
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Hygiënemaatregelen 

 Wij handelen zaken in principe digitaal of telefonisch af. Stel jouw vragen en bestel de tickets 
per mail en telefoon, en niet aan de balie. Onze baliemedewerkers zijn er voor praktische 
ondersteuning ter plaatse, maar zij maken geen afspraken en verkopen geen tickets. 

 

 Wij zijn niet vrij toegankelijk. 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. 

 

 Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel. Onze medewerkers hebben 
uitgebreide informatie gekregen hoe we veilig weer aan de slag kunnen.  
 

 Volg de routing. We hebben een routing met looprichtingen gemaakt zodat je veilig in het 
gebouw van en naar jouw lokaal of theaterzaal kunt. De routing spreekt voor zich en anders 
wijzen onze medewerkers je even de weg.  

 
 Houd afstand. Bij alle activiteiten geldt in ieder geval de minimale afstand van 1,5 meter. Bij 

sommige disciplines gelden extra maatregelen. Zie onderstaand. De afstand van 1,5 meter 
geldt ook bij de toiletten, de balie en op het binnenplein. In onze lift mogen maximaal 1 
persoon of 2 personen uit hetzelfde huishouden.  
 

 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 wassen onze handen voor we de cursus volgen. 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. 
 

 Kom bij voorkeur per fiets, lopend of eventueel met de auto. Probeer het OV te mijden. 
 

Specifiek voor de cursussen geldt ook: 

 

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

 

 Kom zo mogelijk alleen of laat je afzetten door jouw ouders of verzorgers bij de ingang.  

 
 We vragen je van tevoren of je gezond bent. Deze check is verplicht. Dit doen we voordat je 

het gebouw inkomt.  
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 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. 
 

Ten slotte 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met elkaar goede afspraken kunnen maken om veilig de 1,5 meter 
richtlijnen op te volgen. In het begin zal het soms nog even zoeken zijn. Laten we elkaar de tijd 
geven om met respect voor elkaar ons beste beentje voor te 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 natuurlijk 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. 
 
 
 
Zie hieronder bijlage 1  Extra maatregelen voor cursussen naast het protocol 
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Bijlage 1 
 
EXTRA MAATREGELEN VOOR CURSUSSEN NAAST HET PROTOCOL 
 
A. 1-op-1 of individuele lessen, en duo-lessen 
 
Max. 1 docent en 2 leerlingen 

 
Algemeen 

 Zowel docent als 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, eventueel op de grond 

gemarkeerde, plek; 
 Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, inclusief alle benodigde kabels, behalve als het 

gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas. 
 De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd. 

 
Zang-en blaasinstrumentlessen 

 Voor zang- en blaasinstrumentlessen houden we ofwel in ieder geval ruim afstand (indicatie: 
3 - 4 meter, oftewel 12 - 16 m2) 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 
 Alleen bij zeer jonge leerlingen, tot en met 6 jaar, komt er maximaal 1 ouder/begeleider mee 

het gebouw in (zonder andere gezinsleden); 
 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. Buitenlessen 

 
 Zorg dat je thuis danskleding en schoenen aantrekt en naar het toilet gaat. 
 Neem zelf een fles met water mee.  
 Houdt rekening met omwonenden: het is een buitenles, dus niet te veel gillen en herrie 

maken. 
 Ouders/verzorgers moeten op afstand en in ieder geval buiten wachten tot de les klaar is. 

Binnen de Lindenberg is helaas geen wachtruimte. 
 Andere kinderen – die niet deelnemen aan de les – graag op een andere locatie “vermaken” 

en niet op de danslocatie zelf. Binnen de Lindenberg is helaas geen wachtruimte. 
 Na de les ga je direct weer naar huis.  
 De danslessen zullen buiten niet doorgaan als het regent of als de kans dat het gaat regenen 

groot is. Wij zullen op de homepage van de Lindenbergwebsite iedereen op de hoogte 
houden of de lessen buiten wel of niet door kunnen gaan.  

 
 


