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Veiligheidsprotocol Zomercursus Woudschoten 2021    
Versie 1.3 – 01 augustus 2021 
 
Laatste nieuws 
Aanpassingen 01-08-2021 

- We zijn super blij, het gaat goed met de besmettingen in het land en daarom hebben 
we goed nieuws. We kunnen met de slotuitvoering, deel 2 in de Kerk, publiek 
toelaten!! Dit betekent dat je 2 personen mag uitnodigen en deze mogen onder 
bepaalde voorwaarden binnen in de kerk. Hoe en wat er van jou en je publiek 
verwacht wordt, wordt de komende tijd duidelijk. Houd de site in de gaten! 

- 1.5 meter afstand. Na 5 dagen en een negatieve test (zoals in het protocol 
opgenomen) hoeven we geen 1.5 meter afstand meer te houden. .  
(de 1,5 m afstand geldt sowieso niet voor deelnemers beneden de 18 jaar) 

- Dit betekent dat we een als van ouds Woudschoten kunnen beleven met elkaar: 10 
dagen lang fanatiek muziek spelen in een sfeer van vriendschap en verbondenheid.. 

 
1. Waarom dit protocol? 

Aan de hand van dit protocol willen we een veilige cursus voor staf en deelnemers 
waarborgen. Doel is om corona al bij binnenkomst buiten de deur te houden. Verder houden 
we ons te allen tijde aan de door de rijksoverheid opgestelde maatregelen. Bovendien 
hebben wij extra maatregelen, zoals hieronder benoemd, opgesteld om een veilige en 
virusvrije cursus te kunnen organiseren. 
Wij gaan hierbij uit van de maatregelen zoals die gelden tijdens het opstellen van dit 
protocol. 
 

2. Wie komen er naar de cursus? 
Docenten en staf die volledig gevaccineerd zijn of die een negatieve PCR test van minder 
dan 48 uur oud, kunnen voorleggen zijn. Cursisten onder de 27 jaar, die zijn geregistreerd 
middels het aanmeldformulier. 
Buitenstaanders/publiek/ouders zijn niet welkom op het cursusterrein. Bij brengen en halen 
blijven ouders in de auto. Personeel van locatie is volledig gevaccineerd, of werkt op 
afstand. 
 
Er gelden geen uitzonderingen of extra maatregelen voor mensen met een beperking of 
een verhoogd risico uit bovenstaande groep. Graag worden wij wel op de hoogte gebracht 
van het eventuele risico en of de beperking. 
 

3. Voor en bij aankomst van de cursus: 
• Geadviseerd wordt om vijf dagen van tevoren zo min mogelijk contacten te hebben. 
• Alle cursisten dienen maandag 09-08-2021, een zelftest te doen. Indien positief, 

controleren met PCR-test. Indien weer positief geen deelname aan de  cursus.  
• Alleen afreizen naar de cursus met een negatieve zelf- of PCR-test en zonder 

klachten! 
• Aankomst dinsdag 10-08-2021 is in tijdsblokken. Check in de mail hoe laat je 

verwacht wordt.  
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• Bij aankomst door de ‘teststraat’, namelijk:  
o Bij binnenkomst gezondheidscheck. Wanneer een van de vragen met “ja” 

wordt beantwoord, kan de cursist niet deelnemen aan de cursus. Bijlage 1 is 
een van het voorbeeld gezondheidsformulier.  

o Vervolgens GGD-gecertificeerde sneltest op naam voor iedereen (ook 
gevaccineerden, staf, docenten etc.). Indien positief geen deelname cursus. 
Wachten op uitslag in de auto op het voetbalveld of in een wachtzone buiten. 
Bij een positieve testuitslag uitsluiting van de cursus, bij negatieve uitslag 
binnen welkom.  

• Als iedereen getest en negatief bevonden is begint de cursus 
• Je kan je dan met je spullen melden bij de ingang van het klooster en daar word je 

opgevangen door staf en docenten. Nieuwe deelnemers worden begeleid naar hun 
slaapkamer en wegwijs gemaakt. 

 
4. Tijdens de cursus 

Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan én te voorkomen dat één of 
meerdere deelnemers, docenten of staf tijdens de cursus ziek worden, hebben we de 
volgende maatregelen. 

a. De cursusbubbel 
• Gedurende de cursus, zijn er GEEN buitenstaanders welkom. 
• Met de slotuitvoering deel 2 in de Kerk is er WEL publiek mogelijk. Hoe dit in zijn werk 

gaat en aan welke maatregelen jouw publiek moet voldoen wordt duidelijk tijdens de 
cursus.  Alles zal binnen de maatregelen van het RIVM vallen. Het aanmelden zal via 
de site verlopen. Verder zal de gehele uitvoering deel 1 en deel 2 te volgen zijn via 
een link die ook te vinden zal zijn op onze site. Bedenk alvast wie jouw publiek mag 
zijn. 

• Cursisten, docenten en staf mogen NIET van het terrein.  
• Het keukenpersoneel komt niet in contact met cursisten en staf.  
• In geval van een medische noodsituatie wordt per keer bekeken op welke manier het 

beste de benodigde medische hulp kan worden verleend, zonder de bubbel te 
breken.  

• Voor een noodzakelijke boodschap of rit, zullen we mensen van buiten de cursus 
inschakelen. 

b. registratie 
• Tijdens de cursus wordt exact geregistreerd welke cursisten wanneer met wie 

repeteren en les hebben. (dit gebeurde altijd al) 
• Gegevens zullen gedeeld worden met de GGD indien nodig voor eventueel bron- en 

contact onderzoek. 
c. Testen en klachten 

• Er zullen meer dan genoeg zelftesten en GGD-gecertificeerde testen aanwezig zijn.  
• Op donderdag 12-8 en zondag 15-8 (respectievelijk twee en vijf dagen na de eerste 

test) neemt de staf bij iedereen een zelftest respectievelijk een sneltest af. Bij een 
positieve test zal de cursist in quarantaine gebracht worden. De cursist dient dan 
opgehaald te worden. 

• De staf en docenten zijn extra alert op klachten.  
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• Cursisten wordt gevraagd zich bij klachten direct te melden bij de staf. Zodra er bij 
iemand klachten worden vastgesteld, gaat deze in quarantaine in één van de aparte 
coronakamers en wordt een GGD-gecertificeerde test afgenomen. Bij een negatieve 
test kan de cursist de cursus vervolgen, maar wordt deze de volgende dag nogmaals 
getest. Bij een positieve uitslag moet de cursist de cursus verlaten en blijft de cursist 
in isolatie tot hij kan worden opgehaald.  

• In geval van een positieve test gedurende de cursus, wordt direct met de GGD 
besproken of de cursus vervolgd kan worden en in welke vorm. 

d. maatregelen 
• Tijdens de cursus vinden zo veel mogelijk van de activiteiten buiten plaats. 
• We houden onderling zo veel mogelijk 1.5 meter afstand. Na 5 dagen zijn we in een 

echte bubbel en hoeven we ons niet meer aan de 1.5 meter regel te houden.  
(de 1,5 m afstand geldt sowieso niet voor deelnemers beneden de 18 jaar) 

• Cursisten slapen alleen of in tweetallen op een vaste kamer. Hierop wordt toegezien 
door de staf. Binnen houden we ons aan de op dat moment geldende maximale 
groepsgrootte. Buiten mag hiervan worden afgeweken indien er afstand wordt 
gehouden. 

• Er is in de leslokalen voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden.  
• In alle lokalen zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig en het gebruikte instrumentarium 

wordt tussen de lessen ontsmet.  
• In lokalen en slaapkamers (het hele gebouw) zijn ramen in principe open, t.b.v. 

ventilatie, tenzij er sprake is van regen of harde wind.  
• Het eten zal geserveerd worden in buffet vorm en er is een maximum 7 deelnemers 

aan één tafel. 
• De op dat moment geldende maatregelen van het RIVM (mondkapjes, afstand, 

basisregels) worden gedurende de cursus gehandhaafd. Staf en docenten zien 
hierop toe. 

e. Communicatie en vragen 
• Voor vragen tijdens de cursus over corona en of de maatregelen kunnen jullie 

contact opnemen met Cathelijne Menschaar (staf) 
cathelijne@zomercursuswoudschoten.nl / 06-26789829 

 
5. Na de cursus 

Mocht je binnen 2 dagen na de cursus klachten krijgen behorende bij het corona virus dan 
vragen wij je om direct een test te laten doen en dit bij ons te melden. 
 

6. Schade en eventuele andere kosten 
• Iedere deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de Zomercursus 

Woudschoten. 
• Docenten en staf zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval 

berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou 
ontstaan. 

• Mocht de cursus om welke reden dan ook, vervroegd moeten worden afgebroken, 
dan is er geen recht op restitutie van het deelnemersgeld, noch op een 
schadevergoeding. 
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