
  
Protocol Cultuurbedrijf Noordoostpolder  

  

Cultuurbedrijf Noordoostpolder, het Centrum voor Cultuureducatie 

en Amateurkunst, is open en je bent van harte welkom bij de lessen 

en repetities. De veiligheid van zowel cursisten als onze 

medewerkers staat voorop. We volgen alle landelijk geldende 

maatregelen met betrekking tot 1,5 meter afstand, ventilatie en 

andere voorschriften. Als er wijzigingen van maatregelen of 

activiteiten plaatsvinden, lees je dat zo spoedig mogelijk op onze 

website cultuurbedrijfnop.nl.  

  

Om veilig en vertrouwd lessen te kunnen volgen hanteren we de volgende voorzorgsmaatregelen:  

  

Hygiëne  

De richtlijnen voor hoesten/niezen in de elleboog en regelmatig handen wassen blijven gelden. 

Tevens willen we de RIVM-regels met betrekking tot verkoudheidsklachten benadrukken:  

• Heb je verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis en laat je testen. Bij een negatieve testuitslag 

mag je weer naar buiten, bij een positieve testuitslag moet je 7 dagen in isolatie en 24 uur 

klachtenvrij zijn voordat je weer lessen bij ons mag volgen. 

• Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf 

thuis en laat je testen. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten.  

 

In de leskamers zijn op de vloer stickers aangebracht om leerlingen te wijzen op de 1,5 meter afstand. 

Voornamelijk de afstand tot de docent. De docenten houden in het leslokaal de 1,5 meter afstand tot 

de leerlingen.  

 

Mondkapjes  

Het dragen van een mondkapje  is bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder niet meer verplicht. Alleen waar 

de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. 

 

Bezoek gebouw op afspraak 

Een bezoek aan Cultuurbedrijf Noordoostpolder gaat op afspraak. Bezoekers zonder afspraak worden 

verzocht zich te melden bij de infobalie. Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft het recht om bezoekers 

te weigeren.  

  

Orkesten, scholen en gezelschappen  

Orkesten, scholen en andere gezelschappen die bij ons ruimtes huren worden ontvangen in ons 

gebouw. Deze gezelschappen hanteren hun eigen veiligheidsprotocol. Uiteraard denken wij mee hoe 

we iedereen veilig kunnen ontvangen, passend bij de 1,5 meter richtlijnen.  

  

1,5 meter afstand  

Binnen het gebouw hanteren we de 1,5 meter regel. Er zijn geen looproutes in het gebouw aanwezig.  

  

Instrumenten uitpakken op de gang  

Het uitpakken van instrumenten gebeurt niet meer in het leslokaal, maar op de gang. De uitpaktafels 

uit de leslokalen worden op de gangen geplaatst.   

  

Ventilatie  

De luchtcirculatie in het gebouw heeft onze aandacht. We hanteren hierbij de richtlijnen van het 

RIVM. We maken geen gebruik van zogenaamde ‘recirculatie’-technieken, wat betekent dat de lucht 

in ons gebouw niet wordt ‘hergebruikt’.   



  

Gezondheidsklachten  

Heb je verkoudheidsklachten, dan blijf je thuis. Heb je koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het 

hele gezin thuis. Dit geldt ook voor personeelsleden. Voor aanvang van de lessen wordt een 

gezondheidscheck gedaan. 

 

Kunstuitleen 

De kunstuitleen is (zonder afspraak) geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag.  

  

Heb je vragen, stel ze via de mail: info@cultuurbedrijfnop.nl. Wij helpen je graag.  

  

Tot gauw, in goede gezondheid!  

  

  


