
 
 

Informatie aan leerlingen t/m 18 jaar/ouders/verzorgers via docent 8-5-2020 

 

Muzehof-locaties zijn vanaf 18 mei op afspraak open voor docenten Muzecollectief en hun 

leerlingen t/m 18 jaar. Er wordt gestart met individuele muzieklessen. 

 

Muzehof wil drukte voorkomen en anderhalve meter afstand in de gangen mogelijk maken. 

Daarom zijn nog niet alle lokalen open. Er wordt een ander lesrooster gemaakt en misschien heb je 

les op een andere tijd in een ander lokaal. 

 

Er is hard gewerkt om de locaties Stadshuus Lochem en Muzehof Zutphen veilig in te richten. Naast 

desinfectie en extra schoonmaak is er een duidelijke route gemaakt.  

 

Graag willen we zo veilig mogelijk zijn. Hiervoor zijn er huisregels voor Zutphen en Lochem ingesteld 

voor iedere bezoeker: 

Huisregels Muzehof-locatie Zutphen 

We zijn nog beperkt open, kom alleen op 

afspraak met je docent. 

 

Symptomen? Blijf thuis. 

* Heb jij of één van je gezinsleden 

symptomen van het coronavirus: kom niet 

binnen en ga snel naar huis. Dus bij 

hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, 

benauwdheid en koorts. 

 

Toegang alleen voor: 

* Leerlingen t/m 18 jaar. 

* Docenten en medewerkers. 

 

Geen toegang voor: 

* Ouders/verzorgers. Er kan niet gewacht 

worden in het gebouw en bij de ingang. 

 

Leerlingen wachten bij ingang 

* De deur is dicht. Leerlingen worden 

opgehaald bij deze ingang door hun docent. 

* De docent brengt ze weer naar buiten via 

een andere uitgang. 

 

Handdesinfectie bij binnenkomst 

* Bij de ingang hangt een dispenser met 

desinfectiemiddel. Gebruik deze om je 

handen te desinfecteren. 

 

Huisregels Muzehof-locatie Stadshuus Lochem 

We zijn nog beperkt open, kom alleen op 

afspraak met je docent. 

 

Symptomen? Blijf thuis. 

* Heb jij of één van je gezinsleden 

symptomen van het coronavirus: kom niet 

binnen en ga snel naar huis. Dus bij 

hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, 

benauwdheid en koorts. 

 

Toegang alleen voor: 

* Leerlingen t/m 18 jaar. 

* Docenten en medewerkers. 

 

Geen toegang voor: 

* Ouders/verzorgers. Er kan niet gewacht 

worden in het gebouw. 

 

Leerlingen wachten bij ingang buiten. 

* Leerlingen worden opgehaald bij de 

ingang van het Stadshuus door hun docent. 

* De docent brengt ze weer naar buiten. 

 

Handdesinfectie bij binnenkomst 

* Bij de ingang staat een zuil met 

desinfectiemiddel. Gebruik deze om je 

handen te desinfecteren. 

 



Eenrichtingsverkeer 

* De hoofdingang is alleen ingang. 

* De uitgang is door de nooduitgangen. 

* Volg de voetstapjes-route op de vloer. 

* Volg je docent of Muzehof-medewerker. 

 

Anderhalve meter afstand 

* Houd 1,5 meter afstand tot iemand 

anders in het gebouw.  

* De rode hartjes geven aan hoe ver dat is. 

 

Toiletten 

* Gebruik alleen als het echt moet. 

* Was je handen 20 seconden en zing een 

liedje. 

 

Vragen? 

Bel de receptie: 0575-51 53 50 of mail 

info@muzehof.nl of neem contact op met 

je docent. 

Eenrichtingsverkeer 

* De in/uitgang: voorrang voor bezoekers 

die naar buiten gaan. 

* Met de lift naar boven. 

* Met de trap naar beneden. 

* Volg de voetstapjes-route op de vloer 

naar de lift. 

* Volg je docent. 

 

Anderhalve meter afstand 

* Houd 1,5 meter afstand tot iemand 

anders in het gebouw.  

* De rode hartjes geven aan hoe ver dat is. 

 

Toiletten 

* Gebruik alleen als het echt moet. 

* Was je handen 20 seconden en zing een 

liedje. 

 

Vragen? 

Bel de receptie van Muzehof Zutphen: 

0575-51 53 50 of mail info@muzehof.nl 

of neem contact op met je docent. 

 

 

Lisette Lagerweij, directeur Muzehof Centrum voor de Kunsten: “Dit is een eerste stap richting 

verdere openstelling. Basisscholen gaan half open op 11 mei, 1 juni gaan middelbare scholen open. 

Wij vallen met de 18 jaar-grens daarbinnen. Als publiek gebouw hebben we inmiddels toestemming 

hiervoor van gemeente Zutphen.  

Als Centrum voor de Kunsten zijn wij gehouden aan wat onze brancheorganisatie Cultuurconnectie in 

een goedgekeurd protocol kan afspreken met de regering. Dat concept hebben wij alvast ingevoegd 

in ons eigen protocol.  

Het vergt goed denkwerk waar je aan moet voldoen. Maar we zijn heel blij dat er weer wat 

levendigheid komt in ons gebouw! Veel plezier met de muzieklessen!” 

https://www.cultuurconnectie.nl/over-ons/wie-wij-zijn

