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OPZET OPEN DAG 

Op de Open Dagen van Muziek-en Dansschool Heiloo (MDH) kunnen elk jaar kinderen, jongeren en 
volwassenen, muziek-, dans- en musicallessen meemaken. Door de Corona-maatregelen gebeurt dat 
tijdens deze editie in een aangepaste vorm. De Open Dag is gepland op zaterdag 22 augustus van 
13.00 tot 17.00 uur in het MDH gebouw aan Het Veld 1. Overigens is deze werkwijze niet geheel 
nieuw voor MDH. Voor de zomervakantie is er reeds een maand lang op een coronaproof manier 
lesgegeven en hebben we ervaren dat onze regels goed werken en dat iedereen goed op de hoogte is!  
 
Het programma is uitgesmeerd over drie tijdstippen om de bezoekersstromen te kunnen reguleren:  
13:00 – 14:30 uur | proeflessen muziek, zang, dans en musical, minimarkt;  
14:30 – 15:30 uur | concertjes en een mini-markt;  
15:30 – 17:00 uur | proeflessen muziek, zang, dans en musical, minimarkt. 
 
Inschrijven via de website 
Noot vooraf: doorgaans is de opkomst niet heel hoog van Open Dagen.  
Belangstellenden kunnen voorafgaande aan de Open Dag zich inschrijven via de website van MDH, 
muziekendansschoolheiloo.nl. Hiervoor wordt reclame gemaakt via websites, persberichten, een groot 
stuk in de Uitkijkpost, Google-advertenties en posters. Door mensen te stimuleren zich zo veel 
mogelijk van tevoren in te laten schrijven, kan o.a. worden bijgehouden hoeveel personen er aanwezig 
(zullen) zijn in het gebouw. Bij de ingang van het gebouw zit een personeelslid, onze portier van de 
dag, die bijhoudt wie er binnenkomt. Indien mogelijk, worden naam en telefoonnummer genoteerd en 
kan de bezoeker van de Open dag gaan genieten. De portier legt de routing uit zodat de bezoeker 
makkelijk bij het desbetreffende leslokaal/het podium en/of de markt komt.  
Mensen die op de bonnefooi komen, mogen naar binnen zo lang er ruimte is en we het maximum 
aantal personen niet overschrijden. Dit houden we bij door te tellen en door iedereen een button mee 
te geven. Als de buttons op zijn, moeten nieuwe mensen wachten. De bezoeker ontsmet de handen 
bij binnenkomst. Bij de hoofdingang staat een desinfectiezuil, zo ook bij de (nood)uitgangen.  
 
Uitleg programma 
Er zijn proeflessen muziek en zang voor alle leeftijden en workshops dans, theater en musical. De 
bezoeker wacht indien een proefles wordt gevolgd op een stoel voor de deur, totdat de voorgaande 
bezoeker het leslokaal uitkomt. De docent ontsmet het broodnodige, en de volgende bezoeker is 
welkom. Na afloop mag de bezoeker het pand via de nooduitgangen verlaten. In ieder lokaal is 
desinfectie-materiaal aanwezig, er wordt goed gelucht en er is ruime afstand ingebouwd. Voor de 
blazers en zangers hebben we schermen geplaatst. De docent wordt geacht het goed schoon te 
maken alvorens de volgende bezoeker begint aan de proefles.  
 
Docenten en leerlingen geven van 14.30 uur tot 15.30 uur concerten op het podium. Tijdens de 
concerten nemen de bezoekers plaatst op de daarvoor aangewezen stoelen die de 1,5 meter afstand 
garanderen, hierbij verschillende huishoudens in acht nemend. De conciërges houden een oogje in het 
zeil bij de culturele markt en zorgen dat de 1,5 meter regel goed gehanteerd wordt en er geen 
opstoppingen ontstaan.  
 
Er is gedurende de hele dag een mini-markt buiten met cultureel aanbod van verschillende aanbieders 
in Heiloo zoals de Theaterbende. Bezoekers kunnen hier informatie inwinnen. Bij slecht weer komt er 
een party-tent buiten. 
 
De Silent disco zal bij mooi weer bij de fietsenstalling plaatsvinden. De conciërge houdt er zicht op dat 
iedereen zich aan de regels houdt. De fietsenstalling is omsingeld door een muurtje, hierdoor wordt 



duidelijk een afbakening gecreëerd. Er zijn stickers op de grond geplaatst om aan te geven waar de 
deelnemer mag staan. Er zijn 10 koptelefoons aanwezig, dus max. 10 deelnemers toegestaan. Met de 
koptelefoon op kan de deelnemer helemaal op gaan in de muziek zonder dat dit overlast veroorzaakt. 
Nadat een deelnemer klaar is met dansen zal de koptelefoon worden gedesinfecteerd. De Silent disco 
vindt plaatst tijdens het eerste en derde tijdslot.  
 
Er is ook voor iedereen een ijsje (dit wordt gratis aangeboden door MDH, zolang de voorraad strekt). 
De ijsjes zijn voorverpakt.  
 
 
  



WAAROP BASEREN WIJ ONS? 
 

Dit protocol is gebaseerd op het algemene eigen coronaprotocol van de Muziek- en Dansschool 
Heiloo en getoetst aan de richtlijnen van de gemeente Heiloo voor het organiseren van  coronaproof 
evenementen. Het eigen algemene protocol van de Muziek- en Dansschool Heiloo is gebaseerd op 
landelijke richtlijnen van onderstaande organisaties.  

RIVM/overheid 
zie overheid.nl 

 
Veiligheidsregio 
Noodverordening Covid 

 
Cultuurconnectie 
Door RIVM goedgekeurd brancheprotocol 
Door muziekscholen uitgewerkte branche-
specifieke maatregelen 
 

 

KNMO 
Protocol verenigingen met blazers 

 
Koornetwerk 
https://koornetwerk.nl/  

 

 

 

Het behoeft overigens geen betoog dat wij dit protocol terstond zullen aanpassen aan de nieuwste 

inzichten. Ook zullen we hierover duidelijk communiceren via al onze kanalen.  

 

 

https://muziekendansschoolheiloo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Corona-maatregelen-protocol-Muziek-en-Dansschool-Heiloo.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.vrnhn.nl/
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol
https://www.klankwijzer.nl/media/archief/klankwijzer_magazine_mei_2020.pdf
https://koornetwerk.nl/


HET PROTOCOL BEKNOPT 

Hieronder is beknopt weergegeven wat we doen zodat de Muziek- en Dansschool Heiloo (MDH) 
coronaproof is tijdens de Open Dag. De uitwerking van deze punten staan in de volgende paragrafen 
onder de noemer afspraken.  
 

AFSPRAKEN HYGIENE INRICHTING GEBOUW 
Iedereen leest het protocol 
goed en handelt ernaar. 
 
Kom alleen naar de Open Dag 
als je gezond bent. 
 
We houden minimaal 1,5 meter 
afstand. 
 
Bezoekers worden geadviseerd 
thuis naar het toilet te gaan. De 
toiletten worden na ieder 
tijdslot gereinigd. 
 

Het gebouw wordt gedurende 
de dag schoongemaakt, zeker 
de contactpunten door zowel 
schoonmaker als conciërge  
 
De muziekschool zorgt voor 
ontsmettingsmiddelen in 
school voor zowel bezoeker als 
personeel. 

In het gebouw is er 
eenrichtingverkeer. Volg de 
pijlen in het pand (zie de 
plattegrond).  
 
Via de hoofdingang kan je naar 
binnen en naar buiten ga je via 
een de nooduitgangen. 
 
We nemen extra maatregelen 
voor zangers en blazers. 
 
We ventileren het gebouw 
goed. 

   

COMMUNICATIE CHECKS DRUKKE PUNTEN 

We zorgen dat het protocol van 
de Open Dag bij het 
inschrijfformulier op onze 
website wordt geplaatst en in 
op social media. 
 
In het gebouw hangen flyers, 
posters met de 
coronarichtlijnen en er zijn  
looproutes aangegeven. De 
uitgangen zijn duidelijk 
zichtbaar 
 
Met alle docenten en 
medewerkers/vrijwiliigers 
wordt het protocol besproken 
en ook alle bezoekers worden 
er op gewezen.  

We weten precies wie er in het 
pand is en zorgen ervoor dat de 
regels goed worden nageleefd.  
 
De portier staat bij de entree 
en houdt bij wie en hoeveel 
personen er in het gebouw zijn. 
Namen en telefoonnummers 
zijn al bekend of worden zo 
nodig genoteerd 

De portier geeft bij 
binnenkomst de informatie 
over de routing en in welke 
lokalen de proeflessen zich 
bevinden: Een plattegrond 
wordt uitgedeeld. 
 
Onze toezichthouders houden 
in de gaten dat bezoekers zich 
houden aan de regels en dat 
drukke punten niet ontstaan. 
 
 

 
 
 

  



HET PROTOCOL UITGEWERKT: AFSPRAKEN 
 
1. AFSPRAKEN RIVM  
 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

 volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar  
 we wassen onze handen vaak en goed  
 we schudden geen handen  
 we hoesten in onze elleboog  
 we zitten niet aan ons gezicht  
 we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. 

 

2. ALGEMENE AFPRAKEN VOOR BEZOEKERS EN DOCENTEN 

 Blijf thuis als jij zelf een van de volgende klachten hebt:  
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging/koorts 

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten  
 Bij binnenkomst moet iedereen zijn/haar handen desinfecteren onder de automatische 

dispenser 
 Volg de pijlen in het gebouw en lees de instructies/posters 
 De Hoofdingang = ingang 

De Uitgangen zijn bij de nooduitgangen (zie de plattegrond) 
 De hoofdingang en nooduitgang met mooi weer helemaal open. Met slechtweer zetten we de 

hoofdingang met een blokje op een kier zodat hij met de voeten geopend kan worden. 
 Docenten maken na de proefles de instrumenten en andere materialen schoon, er staan 

desinfectiespullen in alle lokalen 
 Elke proefles begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en 

andere vlakken die je aanraakt 
 Volg altijd de instructies van het MDH-personeel op 
 Bij de ingang wordt iedereen opgevangen door een personeelslid, portier van de dag, van 

MDH. Er wordt goed bijgehouden wie er in het gebouw komt.  
 Namen en telefoonnummers van de bezoekers zijn al bekend door de online inschrijving of 

worden genoteerd 
 Op drukke momenten zijn de conciërges/personeelsleden die zorgen alles goed verloopt en 

doorvloeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. AFSPRAKEN ROUTING: NAAR DE LESLOKALEN, DE MINI-MARKT EN CONCERT AREA 

Routing in het gebouw (zie ook plattegrond). MDH heeft alles bewegwijzerd met tape en 
afzetmateriaal. Op deze manier hebben de reguliere lessen al reeds voor de zomervakantie succesvol 
plaatsgevonden.  

 Eenrichtingsverkeer: Via hoofdingang naar binnen, eruit via nooduitgangen (zie plattegrond) 
 Uitgangen: 

o Lokaal 2 t/m 4 aan het eind van die gang naar buiten; 
o Lokaal 5 en 6 gaan door nooduitgang bij drumlokaal, bij lokaal 5, naar buiten; Overige 

lokalen (7 t/m 13) gaan bij lokaal 13 eruit  
o Bezoekers die (ook) naar de concertjes en mini-markt gaan, kunnen bij lokaal 13 eruit. 

 Lokalen worden ingericht met een looprichting, pijlen 
 Buiten het lokaal: 2 stoelen per lokaal, andere stoelen blokkeren/niet gebruiken 
 Er zijn plexiglasschermen daar waar nodig (zang en blazers) 
 Tijdens het podium programma wordt zowel op het podium als in het publiek de 1,5 meter 

regel gewaarborgd. Zo ook bij de mini-markt. 

 
 

  

PODIUM: 

met kruizen  op de 

grond sta-plaatsen 

 

ZAAL: Stoelen 

op 1,5 meter 

(ook clustertjes 

voor gezinnen) 
Silent disco met 

shannon 

m
in

im
arkt 

minimarkt 



4. AFSPRAKEN BIJ EN IN DE LESLOKALEN 

 Bij ieder lokaal staat een tafel of stoel voor de deur. Jas mag over de stoel. Wachten op de 
stoel.  

 Als de voorgaande bezoeker weggaat, dan pas mag de volgende bezoeker naar binnen 
 De deur staat met een stopper op een kier zodat de bezoeker de deur met zijn/haar voet kan 

openen. 
 De docent zal na de laatste proefles/bij het weggaan deurklinken en andere contactpunten 

afnemen, papieren doek weggooien in prullenbakken op de gangen met voetpedaal. 
 De opstelling in het lokaal is dusdanig dat 1,5 meter is gewaarborgd. Bij zang en 

blaasinstrumenten staan tussen de bezoeker en docent schermen van 2 meter hoog. 
 Docenten maken na de proefles zelf de toetsen en andere materialen schoon, MDH zorgt voor 

schoonmaakspullen 
 De blaasinstrumenten worden na de proefles heel goed schoongemaakt. Er ligt een schone 

doek om tijdens de les evt. condens op te vangen. Condenswater uit 
(koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de bezoeker zelf 
opgenomen, die daartoe de doek weggooit. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een 
desinfecterend doekje; 

 De leslokalen moeten zo veel mogelijk geventileerd, dus de ramen gaan als het mogelijk is, op 
een kier 

 In alle lokalen staat ontsmettende handgel en droge papieren doeken. De docent zorgt als de 
zak vol is, dat hij een knoop erin doet en hem dan buiten de deur zet. De conciërges halen het 
op.  

 Alle docenten/personeelsleden zorgen ervoor hun eigen afwas en spullen op te ruimen, en 
direct in de vaatwasser zetten. Spreek elkaar hierop aan! 

 Alleen docenten/personeelsleden mogen in de keuken, bijkeuken en docentenkamer komen 

 
5. AFSPRAKEN OVER AANTAL MENSEN PER RUIMTE EN IN TOTAAL 

 Er zijn 3 tijdslots: 13:00 – 14:30 uur | proeflessen muziek, zang, dans en musical en minimarkt; 
14:30 – 15:30 uur | concertjes en minimarkt; 15:30 – 17:00 uur | proeflessen muziek, zang, 
dans en musical en minimarkt  

 Er zijn maximaal 100 personen toegestaan in Muziek-en Dansschool Heiloo, dat zijn 30 
medewerkers van MDH en max. 70 bezoekers. MDH heeft ongeveer een oppervlakte van 414 
m2. Als we de 1,5 meter regel willen garanderen kunnen er bij het hanteren van 3 m2 per 
persoon zelfs 120 personen in het gebouw. De portier houdt er zicht op dat er niet meer dan 
70 bezoekers in het gebouw aanwezig zijn 

 In de kleine lokalen (2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11) kunnen max. 4 personen en in de grote lokalen (5, 
6, 12,13) kunnen max. 10 personen aanwezig zijn. De docenten houden hier zicht op. 

 Online reserveren is mogelijk. Komt men op de bonnefooi, dan wordt er eerst gekeken of er 
nog plek is. Zo ja, dan worden naam en telefoonnummer genoteerd en triage aan de deur 
betracht door te vragen of iedereen gezond is. 

 Om de 1,5 meter afstand te realiseren kunnen er op het podium 14 personen aanwezig zijn. 
Docenten en personeelsleden houden hier zicht op. Daar waar nodig worden spatschermen 
geplaatst. 

 Tijdens het tweede tijdslot, de concerten op het podium, zal de conciërge de zaal zo indelen 
dat de 1,5 meter regel kan worden gerealiseerd. Doordat de mogelijkheid wordt geboden om 
online in te schijven wordt grotendeels voorafgaande de Open Dag duidelijk hoeveel 
belangstellenden er zijn tijdens de concertjes 

 De toegang tot de Open Dag is gratis (zo ook het ijsje dat de bezoekers kunnen nuttigen)  

 



 

EXTRA AFSPRAKEN  

Schoonmaak gebouw 

 Schoonmaak vindt plaatst na elk tijdslot, uitgevoerd door de schoonmaak en conciërge  
 Extra aandacht is er voor de contactpunten (deurklinken/tafels) en de toiletten  
 De conciërges maken ook de bar en alle contactpunten in de keuken regelmatig schoon  
 Alle vaat moet direct in de vaatwasser. De vaatwasser moet direct aan als hij vol zit en op een 

heet programma 
 Als de docent weggaat/naar huis gaat laat hij het lokaal schoon achter. Even de deurklinken 

ontsmetten en contactpunten in het lokaal, maar ook de ‘uitpaktafel’ en de 2 stoelen voor het 
lokaal 

 De schoonmaker desinfecteert bij aanvang en tijdens het tweede tijdslot de spatschermen/ 
plexiglasschermen in de blaas- en zanglokalen 

Gebruik van de personeelskamer 

 Indien de personeelskamer het toelaat, kunnen docenten/personeelsleden met ten minste 1,5 
meter tussen elke docent/personeelslid de personeelskamer gebruiken. 

 Eten mag met 4 docenten in de personeelskamer met inachtneming van ten minste 1,5 meter 
afstand 

 Ventileren door ramen open te zetten 
 
Sanitaire voorzieningen 

 Maak zo mogelijk thuis gebruik van de toiletten 
 De toiletten worden na elk tijdslot gereinigd 
 Er kan 1 wachtende in de toilet ruimte staan 
 Personeelsleden/conciërges letten erop dat er genoeg ruimte is voor de wachtenden buiten 

de toiletgelegenheden. 
 
Ontruiming 
 

 We gaan tot ontruiming over wanneer er zich situaties voordoen waarin de personen in het 
gebouw aan het Veld 1 in gevaar komen. Het doel van de ontruiming zal zijn dat alle 
aanwezige personen op een efficiënte en effectieve manier, binnen een zo kort mogelijke tijd, 
het gebouw te verlaten 

 Thomas Hans en Will van Toor zijn beiden BHV’s en hebben de leiding tijdens een 
ontruimingssituatie 
 

 

 

 

 

 

 

 



Contactpersoon en toezicht 

 Pauline Folkerts, directeur-bestuurder, is namens de organisatie hoofdverantwoordelijke voor 
de uitvoer van de Corona-maatregelen. Zij is ook aanspreekpunt voor de hulpdiensten en 
toezichthouders: zij is tijdens de Open Dag te bereiken via 
telefoon: 0627075291  
en voorafgaand en na afloop ook per e-mail: pauline.folkerts@muziekendansschoolheiloo.nl 

 Onze toezichthouders bestaan uit docenten en personeelsleden: 24 docenten, gastvrouw 
Harriët Eikenaar en onze conciërges, Felix Severijnse en Jeffrey Spaan, van de backoffice: Rick 
Blomberg en Claudia Canetoli. Er wordt zorggedragen dat de culturele aanbieders van de mini-
markt, de personeelsleden en docenten ervan op hoogte zijn, dat Pauline Folkerts de 
hoofdverantwoordelijke is en Thomas Hans en Will van Toor de leiding hebben bij ontruiming. 
De namen en telefoonnummers worden doorgegeven. 

 

  



Bijlage: Online Inschrijfformulier Open Dag 
zie: https://fd7.formdesk.com/muziekendansschoolheiloo/opendag 
 
 

Open Dag 22 augustus 13-17 uur 
 

In verband met corona nemen we het zekere voor het onzekere. Daarom vinden we het fijn als je je 

van tevoren inschrijft. Als je op de bonnefooi komt, kan het zijn dat het vol is. Dus reserveer jouw 

plekje! Overigens gelden nog steeds de algemene coronarichtlijnen: als je ziek bent of iemand van 

jouw gezelschap voelt zich niet goed: blijf thuis! Verder geldt een speciaal coronaproof protocol 

voor de Open Dag. 

Aanhef * 

heer     mevrouw  

 

 

Voorletters * 

 

Naam * 

  

E-mail * 

  
 

Aantal personen waarmee je naar de Open Dag komt: * 

1  

2  

3  

4  

anders namelijk  

 

 

 

Vanaf welke tijd wil je komen? We hebben 2 rondes met proeflessen, een minimarkt en we hebben 
leuke optredens.   * 

13:00 - 14:30 uur   ronde 1 proeflessen en minimarkt  

14:30 - 15:30 uur:  diverse optredens en minimarkt  

15:30 - 17:00 uur:  ronde 2 proeflessen en minimarkt  

 

 

https://fd7.formdesk.com/muziekendansschoolheiloo/opendag


 

Wat voor proefles wil je volgen? 

Muziek  

Zang  

Dans  

Musical  

 

 

 

MUZIEK: Als je een proefles muziek of zang wilt volgen, geef dan aan welk instrument je wilt 

proberen 

cello  

basgitaar  

accordeon  

dwarsfluit  

blokfluit  

klarinet  

saxofoon  

trompet/bugel  

trombone  

bariton  

drums/slagwerk  

gitaar  

piano  

harp  

zang  

anders namelijk  

 

 



  

 

DANS: Als je een proefles dans wilt volgen, welke wil je dan? 

Kinderdans 4 – 8 JAAR  

World hiphop vanaf 9 JAAR  

 

 

  

 

MUSICAL: Als je een proefles Musical wil volgen, welke wil je dan? 

Minimusical  6 – 9 jaar  

Musicalproductie vanaf 9 jaar  

Musical Popkoor 9 jaar – 15 jaar  

 

 

  

 

 

Ruimte voor opmerkingen/vragen 

 

 

 

   

* = Invoer verplicht 

 

 

  

Dit formulier is gemaakt met www.formdesk.nl 

   

 
 

https://www.formdesk.nl/?id_aff=65001

