
  

Overzicht maatregelen Corona   
 We gaan weer (deels) open vanaf 7 juni 2021! We houden ons daarbij aan een aantal regels. Wij verzoeken 

je vriendelijk om ons te helpen verdere verspreiding van het virus te voorkomen door de regels en 

maatregelen goed door te nemen en voorbereid naar Taal aan Zee te komen.   

  

Algemene regels  

• De veiligheid en gezondheid van onze cursisten, vrijwilligers en beroepskrachten staat voorop. Iedereen 

houdt zich aan de RIVM-richtlijnen zoals 1,5 meter afstand van elkaar in en om het pand.  

• Het aantal cursisten dat tegelijkertijd op de locatie aanwezig is wordt beperkt: een beperkt aantal groepen 

tegelijkertijd les, verschillende lestijden in verband met in-en uitloop, kortere lessen.  

• Bezoek aan de Wegastraat voor de volgende groepen wordt door Taal aan Zee  afgeraden, maar is (op 

basis van vrijwilligheid) wel toegestaan:   

o alle bezoekers die behoren tot de risicogroepen bij het coronavirus   

o alle bezoekers met gezinsleden en/of huisgenoten die behoren tot de risicogroepen bij het 

coronavirus.  

  

Regels en maatregelen met betrekking tot hygiëne, gezondheid en veiligheid  

• De ruimtes van Taal aan Zee worden dagelijks schoongemaakt. Er wordt extra aandacht besteed aan 

frequente schoonmaak van contactoppervlakten, aanraakpunten en toiletten en het legen van 

prullenbakken.   

• Het ventilatiesysteem blaast schone lucht naar binnen en vieze lucht wordt via de filters opgevangen en 

afgevoerd. We zullen extra ventileren door voor, tijdens en na de lessen de ramen en deuren zoveel 

mogelijk open te zetten. In ieder lokaal ligt een CO2-meter. Groen betekent dat er voldoende frisse lucht 

is. Bij oranje moet je onmiddellijk het raam openzetten.  

• Iedereen houdt zich aan de volgende regels:  

o Draag een mondkapje in het gebouw. Als je zit, mag het mondkapje af.  

o Desinfecteer je handen bij de hygiënepunten voor iedere afspraak of les (ingang van de 2e en 3e etage).  

o Hoesten en niezen doe je in de binnenkant van je elleboog. Niet aan je gezicht zitten.  

o Gebruik papieren zakdoekjes als je moet snuiten. Schud geen handen.  o Kom niet naar Taal aan Zee als 

je niest, hoest, benauwd bent, keelpijn of koorts hebt.   

o Heb je corona gehad? Je mag weer komen na 7 dagen als je 24 uur geen klachten meer hebt.  o Heeft 

iemand bij jou thuis koorts of last van benauwdheid? Blijf dan thuis totdat hij/zij 24 uur geen klachten 

meer heeft.  o Is iemand bij jou thuis positief getest voor COVID-19? Blijf dan 14 dagen thuis nadat hij/zij 

24 uur geen klachten meer heeft.   

o Maak gebruik van de prullenbakken. Laat geen afval slingeren.   

  

Regels en maatregelen in en om het gebouw   

• Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer. Er zijn fietsenrekken en parkeervakken op het terrein.  

• Houd ook op het terrein van Taal aan Zee 1,5 meter afstand van elkaar.  

• In het gebouw wordt bewegwijzering geplaatst. Bij de start zullen medewerkers in de centrale hal en op 

de etages waar les wordt gegeven klaarstaan om iedereen de weg te wijzen.   

• Iedereen komt via de hoofdingang binnen en maakt gebruik van de trap links van de receptie om naar de 

2e of 3e etage te gaan.   

• De lift is alleen toegankelijk voor mindervaliden na overleg met een van de coördinatoren.   

• Cursisten gaan als ze het gebouw binnenkomen direct door naar hun lokaal en na de les direct naar huis. 

Er is geen pauze en geen wachtruimte. De kantine is gesloten. Toiletgebruik alleen als het echt niet anders 

kan.   
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• De receptie van Taal aan Zee is alleen bestemd voor bezoekers (max. 2 samen). Maak gebruik van de 

gemarkeerde plekken als je wat wilt vragen of een afspraak hebt.   

• Er zijn heren- en damestoiletten op de 2e etage. Er mogen maximaal 2 mensen tegelijkertijd in de 

toiletruimte.  

• Vrijwilligers kunnen geen gebruikmaken van de keuken.   

• In de coördinatorenkamer van Centraal kan slechts 1 vrijwilliger/cursist tegelijkertijd naar binnen.   

  

Regels en maatregelen in de lokalen  

• Docenten zijn een kwartier voor de les aanwezig in het aangewezen klaslokaal. Cursisten die vroeg zijn 

moeten zo ver mogelijk van de deur plaatsnemen, zodat cursisten die later komen niet achterlangs hoeven 

te lopen.   

• Er wordt gewerkt met een vaste opstelling van stoelen en tafels. Laat cursisten plaatsnemen aan de 

gemarkeerde tafels. Er kunnen niet meer cursisten deelnemen dan het aantal stoelen en tafels in het 

lokaal.   

• Cursisten en docenten dragen een mondkapje tijdens het verplaatsen in /om het lokaal.  

• Cursisten wordt gevraagd niet tijdens de les in en uit het lokaal te lopen. Mocht dit onverhoopt toch 

gebeuren (alleen in noodsituaties), dan moet de cursist door het midden het lokaal verlaten om 1,5 meter 

afstand te kunnen bewaren.   

• In de lokalen en docentenkamer staat handgel en schoonmaakmateriaal klaar.   

• Na iedere les wijst de docent een cursist aan die de tafels en stoelen schoonmaakt.   

• We ventileren de lokalen zoveel mogelijk. De ramen en deuren van de lokalen worden een kwartier voor 

de les opengezet.  Controleer regelmatig de CO2-meter in je lokaal. Houd ook tijdens de les de ramen en 

deuren van de lokalen zoveel mogelijk open.   

  

Regels voor vrijwilligers  

• Vrije inloop voor vrijwilligers is niet mogelijk. Kom alleen op jouw lestijd of maak een afspraak met je 

coördinator.  

• Ga ruim op tijd (minimaal 15 minuten voor aanvang van de les) naar je klaslokaal, zodat je de cursisten kunt 

ontvangen.  

• Je kunt gewoon gebruikmaken van de docentenkamer. Bijvoorbeeld voor het voorbereiden van de lessen, 

administratieve zaken of uitwisseling met collega’s. Houd de contactduur wel beperkt.   

• In de docentenkamer mogen maximaal 5 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. De docentenkamer heeft 2 

deuren. Zitten er mensen aan de tafel en heb je iets nodig aan de andere kant van de ruimte? Neem dan de 

andere deur en loop niet achter andere personen langs. Is de docentenkamer vol, maak dan gebruik van de 

flexruimte ernaast.   

• Voor koffie/thee/water kun je gebruikmaken van de koffietafel op de gang naast de coördinatorenkamer 

van Centraal. Reinig de kannen na gebruik met een hygiënedoekje. Zet vieze koppen op de daarvoor 

bestemde tafel. Laat geen koppen slingeren.   

• Geef je tijdens de les boekjes (bv. SpreekTaal of Beter Nederlands Spreken) in bruikleen? Leg deze dan na 

gebruik in de kast met gebruikt materiaal in de flexruimte naast de docentenkamer.   

  

Vragen of opmerkingen  

• Heb je vragen of opmerkingen over de coronamaatregelen? Neem dan contact op met je coördinator.   

• We vragen je om er in de lessen op toe te zien dat cursisten zich aan de richtlijnen houden. Maak melding 

bij je coördinator als iemand zich opzettelijk niet aan de richtlijnen houdt. Na één waarschuwing wordt een 

cursist uitgeschreven.   

  


