
 
 
 
 
Geachte leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
In navolging op ons bericht van april inzake het Corona virus willen u informeren over de huidige stand 
van zaken. We hopen dat alles goed gaat met u en onze leerlingen.  
 
Vorige week heeft het kabinet een stappenplan bekendgemaakt om de coronamaatregelen te 
versoepelen. Culturele instellingen als Scala mogen vooralsnog gefaseerd hun deuren weer openen 
en dan alleen onder strikte voorwaarden. 

In overleg met de daartoe bevoegde diensten en de gemeenten is onderzocht hoe we gefaseerd, 
zorgvuldig en veilig (een aantal van) onze activiteiten op kunnen starten. De protocollen zijn inmiddels 
opgesteld en goedgekeurd door de veiligheidsdiensten van de gemeenten. 

Het nadrukkelijk streven is om vanaf 1 juni de fysieke individuele en duo-lessen voor de disciplines 
muziek en urban arts weer te hervatten op alle locaties. We hebben hiervoor een algemeen protocol 
opgesteld (zie bijlage en onze website). Dit is met alle gemeenten en locaties afgestemd. Uiteraard 
starten we alleen als de landelijke maatregelen dat toestaan. Tot 1 juni worden de individuele lessen 
dus nog zo veel mogelijk digitaal gegeven. 

Als leerlingen/cursisten na 1 juni niet deel kunnen nemen aan de fysieke lessen, verzorgen we de 
lessen zo veel mogelijk digitaal. Dit geldt ook voor onze docenten. Als om wat voor reden dan ook 
fysieke lessen niet mogelijk zijn, dan continueren we de digitale lessen. 

Alle evenementen, jaarafsluitingen en optredens zijn tot nader order uitgesteld of geannuleerd. 
 
Aan het eind van het cursusjaar wordt bekeken of er restitutie plaats moet vinden conform onze 
algemene voorwaarden. U ontvangt hierover nader bericht. 
 
We vragen uw begrip en medewerking voor onze aanpak.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u het beste contact met ons zoeken 
via een e-mail naar info@ontdekscala.nl.  
 
We hopen iedereen binnenkort weer gezond en wel  te mogen verwelkomen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Thijs Torreman 
Directeur-bestuurder Scala Centrum voor de Kunsten 
 

https://ontdekscala.nl/corona-maatregelen-herstart-fysieke-lessen-en-protocollen-update-15-mei-2020/
https://ontdekscala.nl/algemene-voorwaarden/
mailto:info@ontdekscala.nl

