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HOOFDGEBOUW – MUZIEKCENTRUM 
Hygiëneplan 
Onderhoudsteam 

Het gebouw wordt dagelijks gepoetst door twee poetsdames. De toiletten die gebruikt worden, worden tweemaal daags 
gepoetst.  De klinken van gebruikte lokalen en gemeenschappelijke ruimtes worden tweemaal per dag ontsmet. Er is extra focus 
op de bureauruimtes en toestellen. 

Handhygiëne 

Voor aanvang van de lessen moeten zowel de leerkracht als de leerling de handen wassen. Ook na het verlaten van het gebouw 
is het verplicht de handen te wassen. Er wordt zo weinig mogelijk met gemeenschappelijk materiaal gewerkt.  Voor 
gedetailleerde richtlijnen: zie verder. 

Op diverse plaatsen in het gebouw en in elk lokaal is een ontsmettende handgel voorzien. 

Mondmaskers 

Het gebruik van mondmaskers is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar. In de gangen draagt iedereen standaard een 
mondmasker. 

Voor specifieke lessen zijn er uitzonderingen.  In de lokalen zijn daarvoor extra afstandsmaatregelen en verluchtingsmaatregelen 
van kracht.  Dit gaat specifiek over lessen van blazers, zangers en woord. 

Fysiek contact 

Er is geen fysiek contact toegestaan tijdens de lessen. Indien instrumenten uitzonderlijk gedeeld worden, moeten deze correct 
ontsmet worden. De lessen zijn uitsluitend 1-op-1, er zijn nooit meer dan twee personen aanwezig in één lokaal. 

Er zijn vanaf 22 juni enkele uitzonderingen: voor lessen dans wordt de balletzaal gebruikt, enkel voor leerlingen -12 jaar en 
maximale groepsgrootte 15 lln.  Voor de lessen woord is de maximale groepsgrootte 4 lln. 

De lessen gaan enkel door in lokalen die niet gedeeld zijn in gebruik.  De leslokalen worden enkel door de leerkrachten en 
leerlingen van het Conservatorium gebruikt. 

Toiletten 

Er zal bij elk toilet een maximaal aantal gebruikers aangegeven zijn bij de ingang. 

Ziekte 

Leerlingen, leerkrachten of administratief medewerkers die ziek zijn, blijven thuis. Mensen die tot een risicogroep behoren 
kunnen beroep doen op code D046 (heirkracht) 

Verluchting 

Er worden enkel lokalen gekozen waar voldoende ramen aanwezig zijn. Het leslokaal wordt zoveel mogelijk verlucht tijdens het 
lesgeven.  Indien mogelijk blijft er steeds een raam openstaan. 

Voor de lessen zang worden voor de leerkrachten beschermende maskers in plexiglas voorzien. 

Gedeelde instrumenten 

Er wordt zo weinig mogelijk met gedeelde instrumenten gewerkt.  Voor pianolessen zijn speciale lokalen voorzien met twee 
piano’s, waarbij één piano enkel door de leerkracht en één piano enkel door de leerling wordt bespeeld. Na ieder gebruik 
worden de piano’s ontsmet met waterstofperoxide 3% en een wegwerpbare droge doek. 

In het slagwerklokaal worden de instrumenten voor leerling en leerkracht strikt gescheiden.  Na ieder gebruik moeten de 
instrumenten worden ontsmet.  Hetzelfde geldt voor contrabassen.  De toets wordt schoongemaakt met ontsmettingsalcohol, 
het hout wordt behandeld met afwasmiddel op een vochtige doek. 
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Gebouw gesloten voor publiekswerking 

Het gebouw blijft gesloten voor publiekswerking – voor het Conservatorium komen alleen de mensen die aanwezig moeten zijn, 
binnen (leerkrachten/leerlingen/administratief team). 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang.  Er wordt een looplijn ‘in’ en een looplijn ‘uit’ gecreëerd in de brede gang. 

Er komt een afzonderlijk onthaal voor het Conservatorium centraal aan de ingang, afgeschermd met plexiglas.  Daar wordt 
gecontroleerd welke mensen van het Conservatorium het gebouw binnen en buiten gaan. Het onthaal voor het Conservatorium 
is afgeschermd van het onthaal van Track (contactbubbels). Er is op deze locatie visuele controle over de passage aan de ingang 
van het gebouw. Er wordt een lijst bijgehouden van het aantal personen dat per dag in het gebouw is en dit wordt eveneens 
gecontroleerd aan de ingang. 

 

Looplijnen in het gebouw 

Verder worden in heel het gebouw looplijnen aangebracht op de vloer, waarbij de afstandsregels zoals vastgelegd in het 
reglement van stad Kortrijk worden opgevolgd. Er zijn speciale markeringen aanwezig die aangeven waar leerlingen dienen te 
wachten voor de lessen. 

Voor de smalle trappen in het C-blok worden affiches gemaakt met duidelijke instructies: het zal niet toegestaan zijn dat mensen 
elkaar kruisen op de trappen. 

Op de overloop op elke verdieping worden alle tafels aan de kant gezet en zal een zone afgebakend worden waar niemand in 
komt.  Het is niet toegestaan om op de overloop te zitten of te eten. 

Het zal niet toegestaan zijn om van het A-blok naar het C-blok te gaan via de gangen rond de Concertstudio. Alle dubbele deuren 
in de gangen zullen openstaan om maximale doorgang te voorzien. 

Er zullen duidelijke instructies geafficheerd worden met looplijnen voor de sanitaire voorzieningen.  In het A-blok zullen deze 
strikt gescheiden zijn van de leslokalen. 

Sleutels 

De sleutelkluis wordt niet gebruikt.  Alle lokalen waar lessen doorgaan blijven open gedurende de tijdstippen van de tijdsloten.  
Alle lokalen waar geen lessen doorgaan blijven gesloten.  De geselecteerde lokalen worden enkel gebruikt door mensen van het 
Conservatorium. 

Liften 

De liften in het gebouw kunnen niet gebruikt worden. 

Aantal aanwezige personen in het gebouw 

Het totaal aantal aanwezigen in het gebouw wordt steeds gecontroleerd.  De leslokalen zijn zo gekozen om een maximale 
verspreiding te voorzien over het hele gebouw (5 in A-blok en 4 in C-blok).  Er zullen per dag maximaal 35 personen 
(leerkrachten/leerlingen/administratief team) aanwezig zijn op hetzelfde moment. 

Ouders en begeleiders zullen niet toegelaten worden in het gebouw. 

 



AFDELING AVELGEM 
Enkel specifieke aanvullingen 

Onderhoudsteam 

De lokalen, deurklinken en sanitair worden dagelijks gepoetst en ontsmet van maandag tot vrijdag.  

Toiletten 

Leerlingen kunnen geen gebruik maken van de toiletten tijdens hun aanwezigheid in het gebouw. 

Gebouw enkel gebruikt voor werking Conservatorium 

Het Conservatorium gebruikt twee lokalen: De Ridderzaal en de Kodaly klas.  Verder is er geen activiteit in het gebouw. 

Toegang tot het gebouw 

De leerlingen maken gebruik van de centrale ingang van het gebouw.  Van daaruit worden twee looplijnen gecreëerd, één naar 
de Kodaly-klas (rechts) en één naar de Ridderzaal (de trap op).  De leerkrachten komen binnen langs de andere ingang en 
openen de ingang van de leerlingen bij de start van de lessen.  Bij het vertrekken sluiten de leerkrachten beide deuren. 
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AFDELING AALBEKE 
Enkel specifieke aanvullingen 

Onderhoudsteam 

De lokalen, deurklinken en sanitair worden dagelijks gepoetst en ontsmet van maandag tot vrijdag.  

Gebouw enkel gebruikt voor werking Conservatorium en bibliotheek 

Het Conservatorium gebruikt twee lokalen.  De bibliotheek is open op maandagavond, woensdagnamiddag en 
zaterdagnamiddag.  De leerkrachten van het Conservatorium hebben toegang tot het gebouw/lokaal met een eigen sleutel.  De 
toezichter gaat op regelmatige tijdstippen ter plaatse om controles uit te voeren. 

Toegang tot het gebouw 

Er is één in- en uitgang.  Er wordt een looplijn ‘in’ en een looplijn ‘uit’ gecreëerd in de brede gang.  Er komt een afzonderlijke 
looplijn voor de ingang van de bibliotheek.  De lokalen van het Conservatorium bevinden zich beiden op de tweede verdieping. 

Voor de smalle trap geldt een voorrangsregeling voor mensen die naar beneden komen.  Het is niet toegestaan om elkaar te 
kruisen op de trap. 
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