Bericht Covid-19 (Coronavirus)
UPDATE: 13-05-2020
Beste leerlingen en ouders,
Zoals bekend is het Coronavirus (helaas) volop aanwezig in Nederland. Inmiddels zijn de maatregelen
vanuit het RIVM en de regering licht versoepeld en zijn de fysieke lessen in mijn lesstudio weer van
start gegaan. YES!
Wat betekent dit voor de gitaarlessen?
1. 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!
2. Mijn lesstudio is inmiddels ingericht met een 1,5 meterbeleid. Leerlingen worden vóór de les geacht
de handen in te smeren met desinfecterende gel en de gitaarhalzen af te nemen met een
schoonmaakdoekje. De leerling en de docent gaan op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Ouders:
gelieve de lesruimte te verlaten tijdens de les.
Mocht je het niet aandurven om fysiek naar de gitaarles te komen bied ik twee bewezen prima
werkbare alternatieven aan:
- Live-lessen via de webcam of smartphone via Skype, Zoom of WhatsApp Video.
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.
- Lesvideo’s op maat via e-mail.
Bij deze optie kunnen vragen over lesinhoud en het 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 op via e-mail of WhatsApp, met daarin
mijn antwoord of over een bepaald onderwerp. Hoe meer vragen je instuurt, hoe persoonlijker ik de
video voor je kan maken!
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vragen hoor ik uiteraard graag.
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