
 

 

 

(for English, please see below)                                                      

 

Naar aanleiding van de nieuwe overheidsmaatregelen geldt bij Rootz 

Muziekscholen vanaf maandag 8 november 2021 het volgende Corona 

Protocol:   

• Leerlingen van 18 jaar en ouder moeten een geldig Corona Toegangsbewijs 

(CTB) hebben.  Bij het betreden van het leslokaal checkt de docent de QR 

code. Zonder geldig CTB mag er niet live les worden gegeven.  Kom in dat 

geval dus niet naar de les en neem eventueel contact op met de administratie.   

• Iedereen vanaf 13 jaar moet in de hal en gangen een mondkapje dragen. In 

het leslokaal kan het mondkapje af.  Voor leerlingen tot en met 12 jaar gelden 

geen beperkingen. 

• Bij verkoudheid, griep, koorts etc. mogen leerlingen en docenten NIET komen. 

Docenten hebben het recht mensen met ziekteverschijnselen naar huis te 

sturen.  Indien mogelijk zal dan de les online worden afgesproken.  Gemiste 

lessen door verkoudheid etc. kunnen meestal niet worden verzet of ingehaald. 

 

Due to new government regulations, the following Corona Protocol is 

required at Rootz Muziekscholen as of Monday, November 8, 2021: 

• Students aged 18 and older must have a valid Corona Admission Ticket 

(CTB). When entering the classroom, the teacher will check the QR code. Live 

lessons are not permitted without a valid code.  Therefore, students without a 

valid code are requested not to come to the school.  Please contact our office 

if you have any questions.      

• Everyone from the age of 13 and older must wear a face mask in the halls and 

corridors. The face mask can be removed in the classrooms. There are no 

restrictions for students through the age of 12.   

• Students and teachers are NOT allowed to show up at the school in the event 

of a cold, flu, fever, etc. Teachers have the right to send people home with 

symptoms of illness. If possible, the lesson can be arranged online. Missed 

classes due to a cold etc. usually cannot be rescheduled or made up. 


