
 

 

 

 

 

 

 

Joure, 7 mei 2020 

 

Onderwerp:  Update  

Berichtgeving omtrent corona virus 

 

Beste leerling/cursist en/of ouders/verzorgers, 
 
Zoals voor de vakantie beloofd zou u deze week meer informatie krijgen over het al dan 
niet hervatten van de lessen. 
 
Wij hebben voor de instrumentale/zangleerlingen tot 18 jaar goed nieuws! 
Gisteren hebben wij van de gemeente te horen gekregen dat wij vanaf 11 mei mogen 
starten met het geven van 1 op 1 lessen voor leerlingen tot 18 jaar. 
Met deze groep gaan wij dan ook vanaf komende maandag van start. 
 
Na het beluisteren van de persconferentie van gisteravond is de verwachting dat ook het 
volwassenonderwijs snel van start zal kunnen en wellicht ook het groepsonderwijs. 
 
Op dit moment worden de gebouwen en leslokalen coronaproof gemaakt, zodat wij 
zowel voor de leerlingen als docenten een veilige lesomgeving creëren. Daarnaast werken 
wij ook met een veiligheidsprotocol, welke u in de bijlage vindt. Wij verzoeken u deze 
goed door te lezen en in acht te nemen. Onze docenten zullen de 1,5 meter waarborgen. 
Daarnaast zullen zij de lessen voor de volwassen leerlingen nog online blijven geven. Dit is 
ook mogelijk wanneer uw zoon/dochter wegens gezondheidsklachten de lessen niet kan 
volgen op de locatie. 
 
Wij verwachten dat in de komende tijd meer groepen leerlingen kunnen beginnen. 
Wij zullen u dan ook regelmatig op de hoogte houden en u berichten wanneer ook voor 
u/jou de lessen weer op locatie worden gegeven. 
 
De instrumentale/zanglessen tot 18 jaar worden per 11 mei hervat, hoe zit het met de 
andere lessen en activiteiten? 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. De mixed music junior lessen worden tot nader bericht online gegeven. Over de 
Doedag (kennismaking met en uitproberen van de instrumenten) op 6 juni wordt 
u binnenkort geïnformeerd. 

2. De danslessen worden vanaf komende week online gegeven. Bericht hierover 
krijgt u nog deze week. Daarnaast zijn wij in overleg met de gemeente of de 
danslessen bij goed weer ook buiten kunnen worden gegeven. 

3. Het popkoor Poptoan komt tot de zomervakantie te vervallen. 
4. De lezingen klassieke muziek en de cursus RGM starten weer in het nieuwe 

seizoen. 
5. Voor alle overige lessen/cursussen geldt dat wij u bij elke versoepeling op de 

hoogte stellen. U krijgt hier een persoonlijk bericht over. 
6. De examenweek wordt verplaatst naar de week van 5 oktober. Op verzoek en in 

overleg met de docent is er ook een mogelijkheid om in de week van 22 juni 
examen of een deelexamen af te leggen. 

 
Wij zijn ontzettend blij dat er vanaf komende week weer binnen de muren van it Toanhûs 
weer muziek wordt gemaakt. Al hadden wij natuurlijk het liefst gezien dat wij met alle 
activiteiten van start konden gaan. Van verschillende kanten horen wij namelijk dat de 
lessen en beeldende cursussen gemist worden. 
 
U kunt ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om in overleg met de gemeente en binnen 
de kaders van de veiligheid ons ervoor inzetten om de deuren voor alle lessen en 
cursussen weer open te zetten. 
 
Tot slot willen wij jullie bedanken voor de fijne berichten die wij mochten ontvangen en 
jullie begrip voor de situatie. 
 
Wij hopen dat it Toanhûs binnenkort weer toegankelijk is voor iedereen! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Emily Diepeveen-Zwart 
Directeur CvK It Toanhûs 


