CORONA PROTOCOL WME CULTUUREDUCATIE EN -PARTICIPATIE
Voor het bezoek van een educatieve activiteit in het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
hebben wij een protocol op gesteld. Met dit protocol willen wij samen met het onderwijs ervoor
zorgdragen dat een bezoek aan een educatieve activiteit veilig en verantwoord voelt. Ook met
Corona maatregelen is het mogelijk op een passende manier plezier te beleven bij het bezoek aan
een voorstelling, concert of andere educatieve activiteit.
Zowel voor het basis- als voor het voortgezet onderwijs hanteren wij de 1,5 maatregel tussen de
leerlingen en de begeleiders. Onze zaal en foyer capaciteit is hierop aangepast.
Doordat u niet tussen uw leerlingen kunt zitten is de voorbereiding op een activiteit essentieel!!
Wij kunnen u ondersteunen in de voorbereiding op het bezoek of de activiteit.
Basisuitgangspunten
•

•
•

Volg de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid.
\\ad.wilminktheater.nl\dfs\home\l.slakhorst.WILMINKTHEATER\Documents\muziekkwartier
\corona protocol\RIVM richtlijnen klant (1).pdf
Al gemene richtlijnen Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede Protocol heropening
versie juli 2020 (002).docx
Stel je voortdurend op de hoogte van nieuwe aanwijzingen en mededelingen van de
Rijksoverheid en andere bevoegde instanties, en volg die op. Informeer je over de richtlijnen
die voor de cultuursector in den brede gelden via de branchespecieke informatie op de
microsite van Cultuurconnectie.
VO:
\\ad.wilminktheater.nl\dfs\home\l.slakhorst.WILMINKTHEATER\Documents\muziekkwartier
\corona protocol\Protocol_Opstart_VO.pdf
PO:
\\ad.wilminktheater.nl\dfs\home\l.slakhorst.WILMINKTHEATER\Documents\muziekkwartier
\corona protocol\Protocol-volledig-openen-basisonderwijs 28519.pdf
Speciaal onderwijs:
\\ad.wilminktheater.nl\dfs\home\l.slakhorst.WILMINKTHEATER\Documents\muziekkwartier
\corona protocol\Protocol-volledig-openen-speciaal-onderwijs 29520.pdf
Cultuureducatie:
\\ad.wilminktheater.nl\dfs\home\l.slakhorst.WILMINKTHEATER\Documents\muziekkwartier
\corona protocol\protocol-verantwoord-naar-een-les-cursus-training-sector-cultuureducatievs-cultuurconnectie-29042020.pdf

Capaciteit zalen
•
•
•
•
•

Wilminktheater: Pay. Zaal 310
Muziekcentrum: De Wilmersberg Zaal 200
Muziekcentrum: orkest opstelling De Wilmersberg Zaal 253
Muziekcentrum: Arke Zaal 51
De Kleine Willem: 80

Capaciteit foyers
De vastgestelde capaciteit voor de zalen geldt ook voor de foyers, maar alleen voor publiek dat
doorstroomt naar voorstellingen en concerten.
Workshops en/of andere educatieve activiteiten in de foyer geldt een andere capaciteit
•

Wilminktheater:
congreszaal: 20
Urencozaal: 30
Akzo Nobel foyer (ruimte voor de garderobe): 15
Kienhuis Hoving foyer (ruimte naast de brug):15

•

Muziekcentrum:
Daniel Huisman foyer (ruimte naast de brug): 15
Hartman foyer: 30
De Kleine Willem: 0
Grote Kerk: 50

•
•

Deurbeleid & Placering
Het bezoek van een school-, voorstelling, concert, workshop is alleen mogelijk in overleg met de
educatie medewerker. De begeleidend docent geeft de leerlingenaantallen door en het aantal
begeleiders. De docent informeert vooraf bij leerlingen en begeleiders of er klachten zijn (verkouden,
niezen, koorts, hoofdpijn, verminderd reukvermogen). Wanneer zij, ouders en of familie lid deze
klacht(en) heeft, dan kunnen zij de educatieve activiteit niet bezoeken.
De docent VO ontvangt naast de kaarten ook het RIVM regelement/ klant document WME
De leerkracht PO ontvangt na bevestiging cultuurmenu ook het RIVM-regelement/klant document
WME
De leerkracht/docent geeft de leerlingen een specifieke uitleg van de maatregelen en spreek
duidelijk door hoe het bezoek verloopt of de ruimte gebruikt gaat worden.
Leerlingen en leerkrachten/docenten (en hun eventuele begeleiders) wachten buiten op een door
theater medewerker afgesproken plek (eventueel op de grond gemarkeerd).
Bij binnenkomst reinigen alle leerlingen en begeleiders hun handen en volgen de aanwijzingen op
van het personeel. De aanwijzingen betreffen looproute en placering zowel bij aanvang als na afloop
voorstelling. Iedereen neemt de jas mee in de zaal en hangt deze achter over hun stoel. Wij vragen u
de leerlingen geen tassen mee te laten nemen! Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan wordt de tas
onder de stoel geplaatst.
Toilet gebruik:
Bij educatieve activiteiten die maximaal anderhalf uur duren is het niet mogelijk om het toilet te
gebruiken. Wij verwachten dat leerlingen, begeleiders vooraf op school of thuis zijn geweest.
In overleg met personeel kan er een uitzondering gemaakt worden. Wij begrijpen dat met name voor
groep 1 en 2 lastig kan zijn.
Bij educatieve activiteiten die langer duren dan anderhalf uur kan in overleg en onder begeleiding
docent of leerkracht gebruik worden gemaakt van het toilet.

Wisseling van groepen en of activiteit
Mocht er sprake zijn van meerdere voorstellingen, concerten en/of activiteiten op een dag zal er
tussendoor grondig gereinigd worden.
Instructie filmpje
U kunt met uw leerlingen ook ons algemene instructie video maatregelen Corona bekijken:
https://youtu.be/1TK86Rco9Zs

