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Betreft: opgelegde maatregelen – verplichte checkt CTB 18+ 

 

                                                                                                  Bussum 

 8 november 2021 
 
Beste leerlingen / cursisten, 
 
Afgelopen dinsdag hebben wij in de persconferentie kunnen horen welke maatregelen er van kracht 
zijn vanaf zaterdag 6 november. 
 
We zijn superblij dat onze lessen gewoon door kunnen gaan, muziek maken, zingen en theater maken 
is juist in deze tijd heel belangrijk. En we hopen dit ook te blijven doen. Voor uw en onze veiligheid 
respecteren we dan ook de nieuwe regels die vanaf 6 november van kracht zijn.  
 
Dit betekent voor iedereen van 18 jaar en ouder, die op onze locaties een les, cursus of workshop 
komt volgen, gecheckt moet worden op een geldig coronatoegangsbewijs (CTB). Dit kan met de 
coronacheck-app op uw telefoon zijn of met een uitgeprinte QR-code.   
Het checken van het CTB wordt gedaan door de eigen docent voor de lesruimte. Wij vragen om uw 
begrip en houden discussies bij voorkeur buiten de deur. Wij hebben dit ook niet zo gewild. 
 
Voor ouders en begeleiders geldt vanaf 6 november dat zij de leerling / cursist buiten voor de deur 
afleveren. De leerling / cursist gaat zelfstandig naar de les of cursus.   
 
Het dragen van een mondkapje is verplicht om te dragen op de gangen voor iedereen ouder dan 13 
jaar. In de lesruimte na de CTB-check mag het mondkapje af. 
 
Daarnaast blijven de basisregels van kracht zoals: 

 Blijf thuis bij griepverschijnselen en laat je testen, ook als je al gevaccineerd bent 

 Blijf thuis bij een positieve test 

 Houdt een veilige afstand tot elkaar, bescherm jezelf en respecteer anderen 

 Handhaaf hygiënevoorschriften. 
 
Zo zorgen wij samen voor een veilige omgeving en kunnen wij de lessen op een verantwoorde wijze 
blijven verzorgen. 
De doorgang van de lessen is gegarandeerd, we gaan ervan uit dat u dit seizoen zoals gepland 
volbrengt. Wel goed om te weten is dat het annuleren van uw cursus om reden van de CTB-check geen 
recht geeft op restitutie van het cursusgeld.  
 
Wij vertrouwen op uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet namens staf en docenten, 
 
 
Coen Schimmel 
Directeur 

  


