Richtlijnen coronamaatregelen cursisten najaar 2020
Algemeen
• Volg de richtlijnen van het RIVM. Dus: houdt 1,5 meter afstand en blijf thuis indien uzelf of een gezinslid
klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn en/of hoesten.
• Regel zaken met de cursusadministratie bij voorkeur via mail of telefoon
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
• Volg de aanwijzingen van de stafleden en docenten op
Groepsspreiding en beweging door het gebouw
• Cultuurhuis Wherelant is alleen toegankelijk voor cursisten. Ouders of begeleiders gaan niet naar
binnen, maar wachten buiten. Jonge kinderen worden door ons begeleid naar het atelier.
• Lestijden kunnen verschoven zijn om grote aantallen tegelijkertijd te voorkomen: let goed op uw
aanvangstijd. U kunt 5 minuten voor tijd naar binnen, dus kom niet te vroeg. Wacht buiten tot die tijd of
kom bij voorkeur precies op tijd. Hier kan bij hoge uitzondering een alternatieve afspraak over gemaakt
worden met de staf.
• Het is niet mogelijk om het atelier of uw werkplek voor te bereiden of uw docent daarbij te helpen.
• Ga na binnenkomst direct naar uw lesruimte, waar uw docent u opvangt.
• Vermijd kruisverkeer op de trap, de personen die naar beneden lopen hebben voorrang. Blijf beneden
wachten tot de trap vrij is. Gebruik de lift met één persoon tegelijk.
• Probeer beweging binnen het gebouw zoveel mogelijk te beperken. Voorkom versperring van de
beperkte loopruimte in onze gangen.
• Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de zitgelegenheid in de foyer, behalve door docenten en
staf. De keuken is niet toegankelijk.
• Pauzes vinden plaats in de lesruimte. Het gebruik van de koffieautomaat is toegestaan voor docenten,
staf en wie daar door de docent toestemming voor krijgt. Uw docent (of een cursist waarmee dit wordt
afgesproken) neemt de bestelling op en int het (gepaste) muntgeld voor de automaat. Hij of zij brengt
de koffie/thee naar u toe in de lesruimte. U kunt ook zorgen voor eigen consumptie.
• Mogelijk verlaat u het centrum via een andere uitgang. Dit wordt goed aangegeven.
De lesorganisatie
• De lesruimtes zijn ingericht voor maximaal 8 – 10 deelnemers, exclusief docent.
• De docent heeft zijn of haar les zo ingericht dat afstand van 1,5 meter verzekerd is tijdens introductie,
begeleiding, nabespreking en alle noodzakelijke bewegingen in de lesruimte.
• De werkplekken zijn in alle ateliers duidelijk aangegeven. Blijf zoveel mogelijk op deze plaats en
verschuif het meubilair niet.
• Hang uw jas over de stoel en houd tassen en kisten dichtbij u om de loopruimte vrij te houden.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van uw eigen gereedschap. Indien dit niet mogelijk is (te specifiek), kan
gebruik worden gemaakt van gereedschap van Wherelant. Cursisten kunnen ook pakketjes
gereedschap aanschaffen bij Wherelant.
• In elk lokaal zijn handgel, virus-dodende spray en (papieren) doekjes aanwezig. Maak uw werkplek en
gereedschap schoon na gebruik.
• Het gebruik van handschoentjes en/of mondkapjes is niet verplicht, mits de aard van de techniek en
begeleiding op korte afstand dit noodzakelijk maakt. Dit bespreekt de docent met u bij de eerste les. Als
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zich situaties voordoen waar wij uw veiligheid niet kunnen garanderen, worden ter plekke mondkapjes
uitgedeeld.
Les op afstand
Het kan voorkomen dat u thuis moet blijven door verkoudheidsklachten of verhoging of dat uw gezin in
quarantaine moet. Wilt u wel graag de les volgen? Probeer dan via een medecursist digitaal mee te kijken
via videobellen.
Het kan ook voorkomen dat de docent door coronamaatregelen niet in staat is om naar Wherelant te
komen vanwege milde gezondheidsklachten of in quarantaine moet. In dat geval zal de docent een
alternatieve digitale les op afstand aanbieden via videobellen of een gefilmde opdracht. Deze alternatieve
les geldt als een normale les en deze wordt niet ingehaald of terugbetaald. Is de docent ziek en niet in
staat les te geven dan wordt deze les later ingehaald of vervangen door een collega.
Ventilatie
De lokalen van Wherelant worden uitstekend geventileerd. Er wordt constant verse buitenlucht
aangevoerd en de afgezogen lucht wordt weer afgevoerd. De lucht circuleert dus niet. De afzuiging staat
hoog afgesteld om optimale ventilatie te krijgen. Dit betekent dat het iets kouder kan zijn dan u gewend
bent. Houd hier rekening mee door bijvoorbeeld een vest of trui mee te nemen.
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