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1. Op het moment dat je een van de vragen hieronder met JA 
beantwoordt kun je niet deelnemen aan de lessen/geen lessen 
geven en andere bijeenkomsten bijwonen.

2. Was je handen voor je thuis de deur uitgaat en na thuiskomst.
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3. De 1.5m regel

De 1.5m regel geldt voor iedereen in gangen, lokalen en ook bij binnenkomst en 
vertrek. 

Cursisten en docenten dragen bij voorkeur een neusmondmasker of gezichts-
scherm zodra ze minder dan 1,5 meter afstand kunnen houden tot anderen. 

In de gangen en toiletruimten van De Wieken is het gebruik van een  
neusmondmasker of gezichtsscherm verplicht.

Bij binnenkomst reinigt iedereen de handen met een desinfecterende gel.

Voor elke cursist is een werkplek op 1,5 meter. De docent wijst de werkplekken 
aan. De jas en tas van de cursisten gaan in een plastic tas die onder de tafel / 
stoel gezet wordt of hangen die aan de leuning van de eigen stoel. 

In geval van andere bijeenkomsten zal iemand van het bestuur de plaatsen 
aanwijzen.

Het advies is dat cursisten zo veel mogelijk eigen gereedschap en materiaal 
gebruiken. De werkstukken worden zo veel mogelijk mee naar huis genomen. 

De docent legt het noodzakelijke gemeenschappelijke gereedschap en materiaal 
klaar, zo veel mogelijk per werkplek.
Bij gebruik van gereedschap van het CCE moet dat door de cursist na gebruik en 
na de les worden schoongemaakt met een passend reinigingsmiddel.

Er is een looppad voor de docent in de lokalen. Dit kan ook gebruikt worden als 
iemand naar het toilet moet of gebruik wil maken van een apparaat e.d. De 
docent krijgt dan een seintje. Gedurende de lessen blijven de cursisten zo veel 
mogelijk op hun plaats zitten.

Koffie en thee kan op de werkplek gebruikt worden. De docent schenkt dat ter 
plekke in, of mensen kunnen zelf iets te drinken meenemen. Cursisten brengen 
een eigen mok mee en wassen die thuis af.

Na elke les maken de cursisten de eigen werkplek en de leuning van de stoel 
schoon met een reinigingsmiddel.

De lokalen worden voor, tijdens en na de lessen geventileerd. 

Op basis van de richtlijnen van de gemeente, veiligheidsregio, RIVM en 
Rijksoverheid.
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