Bericht Covid-19 (Coronavirus)
Beste leerlingen en ouders,
Zoals bekend is het Coronavirus (helaas) volop aanwezig in Nederland. Inmiddels worden er op
landelijk niveau diverse maatregelen getroffen en adviezen gegeven vanuit het RIVM en de regering.
Eén hiervan is om sociaal contact zoveel mogelijk te mijden en waar mogelijk thuis te werken om
verder risico's op verspreiding van het virus te voorkomen.
Wat betekent dit voor de gitaarlessen?
Alle gitaarlessen gaan in principe "gewoon" door tot nader bericht. Wetenschappelijke studies wijzen
uit dat 1-op-1 lessen laag worden gerangschikt op besmettingsgevaar.
Desalniettemin zal ook ik extra maatregelen treffen. Zo worden leerlingen geacht om voor de les de
handen te desinfecteren met antibacteriële spray die ik ter beschikking stel in mijn lesruimte en de
gitaarhalzen af te nemen met een vochtig schoonmaakdoekje.
Met alle leerlingen maak ik standaard de afspraak om thuis te blijven als je verkouden of ziek bent.
Deze afspraak wil ik bij dezen nog even extra benadrukken!
Mocht je het toch niet aandurven om de komende weken van huis weg te gaan en "fysiek" naar de
gitaarles te komen, bied ik twee (tijdelijke) betrouwbare alternatieven aan:
1. Live-lessen via de webcam op Skype (https://www.skype.com/nl/). Ik geef al enkele jaren met
succes lessen via Skype aan leerlingen over de hele wereld. Skype-lessen werken eigenlijk hetzelfde
als fysieke lessen: je ziet en hoort elkaar "live", alsof je face-to-face tegenover elkaar zit. Skype-lessen
zijn dus NIET hetzelfde als YouTube-filmpjes! Het enige wat je bij deze optie nodig hebt is je gitaar,
een enigszins stabiele internetverbinding en een webcam met ingebouwde microfoon (de meeste
moderne laptops hebben dit). Je lestijd blijft dan vooralsnog ongewijzigd.
2. Lesvideo's via YouTube en mailwisseling. Dit doe ik al met sommigen van jullie bij afwezigheid in de
les. Hierbij kunnen vragen over de lesinhoud en thuis oefenen naar mij geappt of gemaild worden, of
een video worden gemaakt waarbij je (kort) voorspeelt wat je aan het oefenen bent met eventuele
vragen daarbij. Ik stuur dan diezelfde week nog een filmpje terug via een YouTube-link met daarin
mijn reactie (lees: een antwoord op je vragen/mijn feedback, tips en tops).
Mocht je de komende weken gebruik willen maken van één van bovenstaande alternatieven, laat dit
dan a.u.b. tijdig aan me weten. Bij geen geluid ga ik ervan uit dat je "gewoon" aanwezig bent in de les.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Laten we met z’n allen gezond blijven, niet
in paniek raken en er het beste van maken!
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