
 

 

 

Welkom terug bij Kunstencentrum Venlo  
Behoor jij tot de groep cursisten die vanaf 19 mei 2021 weer naar het Kunstencentrum 

mag komen? Hoewel we gepaste afstand houden en geen handen schudden, heten 

we je natuurlijk maar wat graag van harte welkom!  

Je docent neemt deze week contact met je op voor de details van de opstart van 

jouw specifieke lessen. Voor ieders veiligheid hanteren we richtlijnen.  

 

Richtlijnen 

De cursussen die vanaf 19 mei 2021 weer zijn toegestaan, moeten op een veilige en 

verantwoorde manier kunnen plaatsvinden. Kunstencentrum Venlo heeft hiervoor 

maatregelen getroffen. We vragen iedereen die onze gebouwen betreedt de 

richtlijnen die daarbij gelden in acht te nemen.  

 

We werken met een uitgebreid veiligheidsprotocol. Er zijn voorzorgsmaatregelen 

getroffen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van onze cursisten en 

medewerkers. Wij volgen daarmee het landelijke protocol voor cultuureducatie. 

 

Belangrijk om te weten 

Onderstaand tref je enkele belangrijke richtlijnen aan waar je mee te maken krijgt:  

• Betreed de leslocatie alleen op afspraak of voor je les.  

• Bij (verkoudheids)klachten of wanneer iemand binnen je gezin koorts heeft, blijf 

je thuis. Bij individuele lessen neemt de docent één dag voorafgaand aan je les 

contact met je op om te informeren naar je gezondheid. Bij groepslessen geldt 

deurbeleid en wordt er bij binnenkomst geïnformeerd naar je gezondheid. 

• Neem je eigen materialen voor zover dat mogelijk is mee naar de les en 

desinfecteer deze thuis voordat je naar de les komt.  

• Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje in het gebouw. Als je op je 

plaats zit tijdens de lessen mag het mondkapje af. 

• Je bent maximaal 5 minuten voor aanvang van je les op de leslocatie. 

• Ouders/verzorgers van jonge cursisten wachten buiten de leslocatie.  

• Volg de instructies van medewerkers op. 

• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.  

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Desinfecteergel staat in de hal voor je 

klaar. 

• Volg de aangegeven route naar je leslokaal. 

• Maak alleen gebruik van de lift indien het niet anders kan én in overleg met de 

beheerder. 

• Toiletvoorzieningen zijn afgesloten. Het invalidetoilet op de begane grond is 

door cursisten te gebruiken in geval van nood.  

• Verlaat na je les direct het gebouw via de aangegeven route en uitgang.  

• Onze foyer is gesloten. De koffieautomaat is ook niet in gebruik. 

 

Wil je meer weten over het goed gekeurde protocol van onze brancheorganisatie 

Cultuurconnectie zoals wij dat hanteren, klik dan op deze link: 

https://www.cultuurconnectie.nl/onderwerpen/dossiers/covid-19-

pandemie/downloads/protocol-sector-cultuureducatie-en-participatie 
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