Bijles in tijden van corona
De hygiënemaatregelen
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Bij binnenkomst wassen we onze handen
We zitten elk aan de kopse kant van een 1,5-meter lange tafel, met een scherm
tussen ons in
We hoesten en niezen in onze elleboog
We zitten niet aan ons gezicht
Ik maak tussen de bijlessen door de tafel schoon en ventileer de ruimte
Er staat desinfectiemiddel op tafel
We delen geen spullen, dus neem je eigen rekenmachine, geodriehoek etc. mee
Neem ook zelf een flesje drinken mee
Je mag natuurlijk naar het toilet, maar het is fijn als je thuis nog even kunt gaan

Kom op tijd
Ik plan een kwartiertje tijd tussen de bijlessen om de ruimte even te luchten. Dat betekent
ook dat er minder ruimte is om uit te lopen. Daarom is het fijn als je er op de afgesproken
tijd (maar ook niet veel vroeger) kunt zijn.

Checklist
De maanden voor de zomer hebben we op afstand afgesproken en die optie blijft bestaan.
We zijn dus flexibel. Elke bijles kijken we wat we doen: bij mij thuis aan de slag, of op afstand
afspreken met videobellen. Je krijgt daarvoor op de ochtend van de bijles een checklist. Als
je een van de vragen met ja beantwoordt dan spreken we op afstand af. Als je om een
andere reden liever op afstand afspreekt, dan is dat ook prima. Ook als je gedurende de dag
klachten krijgt switchen we naar bijles op afstand, stuur me dan nog even een appje. En het
kan natuurlijk ook dat we videobellen omdat ik een van de vragen op de checklist met ja
beantwoord. Als ik meer dan drie bijlessen per dag geef, dan kan het zijn dat we ook online
moeten afspreken in verband met de regel dat ik maar drie bezoekers per dag mag
ontvangen.

Afzeggen
We kijken dus op de dag zelf hoe we afspreken en we kunnen zelfs op het laatste moment
nog switchen. Voor een bijles afzeggen blijven wel de oude regels gelden:
Afbellen tot 24 uur van tevoren: geen nota.
Afbellen binnen 24 uur maar vóór 8.30 uur: de helft betalen.
Afbellen ná 8.30 uur: de hele bijles betalen.
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