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Protocol kinderkoor “Iuventa” 

 

ALGEMEEN 

Dit protocol beschrijft de regels die gelden voor het organiseren en bijwonen van het kinderkoor “Iuventa“ in de 

Gereformeerde Gemeente te Dirksland tijdens de Corona-pandemie. 

 Repetities zijn in principe op de vrijdagavond van 18:45 uur tot 19:45 uur, in de kerkzaal. 

 De leeftijd van de leden is onder de 13 jaar, waardoor zij geen afstand hoeven te houden tot elkaar en ook 

niet tot de leidinggevenden en helpers. De leidinggevenden en helpers dienen wel 1,5 meter afstand tot elkaar 

te houden. 

 Wanneer een lid ouder is dan 12 jaar, dan moet hij/zij de onderlinge afstand van 1,5 meter richting de leiding 

en helpers aanhouden. 

 De algemene regels van het RIVM zijn van kracht: Blijf thuis bij klachten en/of verschijnselen die kunnen wijzen 

op corona-besmetting.  

 De ouder(s) van de kinderen  dienen hun verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. de algemene regels rondom 

de gezondheid(-scheck) 

LEIDING 

 Door de leidinggevenden wordt er op toegezien dat dit protocol wordt nageleefd en zij zorgt ervoor dat het 

wordt verspreid onder de ouder(s) en/of verzorger(s) van de kinderen die het kinderkoor bezoeken, alsook 

onder de leidinggevenden en helpers. 

 Door de leiding wordt een presentielijst bijgehouden voor een eventueel bron en contactonderzoek van de 

GGD. Dit van zowel de kinderen, als de leidinggevenden en helpers. 

BINNENKOMST EN VERTREK 

 De repetities dienen volgens advies van koornetwerk in de kerkzaal plaats te vinden. Dit vanwege het feit dat 

de zaal in het verenigingsgebouw niet de geadviseerde plafondhoogte heeft van 4 meter. En mede vanwege 

het gebruik van de zaal door de belijdeniscatechisatie. 

 De looproute is via de achteringang, rechtuit naar de kerkzaal. Zowel bij aanvang als bij vertrek. 

 Vooraf dienen de leidinggevenden en helpers de handen te ontsmetten bij een desinfectiepunt. 

 De kinderen dienen thuis naar het toilet te gaan. In de kerk wordt toiletgebruik ontmoedigd. 

 De ouders die de kinderen naar het kinderkoor brengen, blijven buiten en houden rekening met de onderlinge 

afstand. Dit om onnodig lopen en kruisend verkeer te voorkomen.   

 Bij de buitendeur staat 1 leidinggevende, die de kinderen van de ouders ontvangt. Deze laat de kinderen de 

handen ontsmetten bij het desinfectiepunt. Een tweede leidinggevende zorgt ervoor dat de kinderen naar de 

kerkzaal gaan. 

 Tijdens de repetities blijft een ieder zo veel als mogelijk is op zijn plaats, in ieder geval blijft de onderlinge 

afstand tussen de volwassenen van belang 

 Na afloop van de repetitie dienen de kinderen weer via de buitendeur naar hun ouders te gaan. Wanneer 

bibliotheekbezoek wordt gecombineerd, zal men dan via de voordeur daar naar binnen gaan en het deel-

protocol “bibliotheek Tolle-Lege” te volgen. 

 

NA AFLOOP 

 Na afloop wordt de reguliere schoonmaak en desinfectie door de koster verzorgd. Een en ander in samenhang 

met de werkzaamheden voor de volgende bijeenkomsten in de week. 
 

 

 

 


