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PROTOCOL DANS- EN BALLETLESSEN

Regels voor leerlingen en ouders

 Kom pas vlak voor het begin en niet eerder dan vijf minuten vóór de les en ga direct na
afloop naar huis.

 Volg de looppaden in de hal van de Muziekschool.

 Kleedkamers zijn buiten gebruik als zodanig; de ruimtes worden alleen gebruikt als
garderobe; jassen en tassen kunnen er opgehangen worden, schoentjes kunnen gewisseld.

 Verdeel je als groep over de twee verschillende ruimtes om elkaar de ruimte te geven.

 Leswissel vindt onder supervisie plaats, zorg op tijd ‘in de startblokken’ te staan om dit goed
te laten verlopen en onnodige ontmoetingen te voorkomen

 Het gebouw wordt verlaten door het deurtje tussen de garderoberuimtes in. Niemand gaat
terug naar de hal van de muziekschool.

 Ouders en begeleiders mogen het gebouw niet in.

 Kinderen die niet alleen via de garderoberuimtes durven of kunnen, mogen via het zijdeurtje
van de zaal binnenkomen. Zorg er dan wel voor dat makkelijk omgekleed kan worden,
bijvoorbeeld door laarsjes in plaats van schoenen en een dikke jas in plaats van trui en jas.

 Ga thuis naar het toilet. De toiletten bij de zaal zijn er alleen voor als het echt niet anders
kan.

 Leerlingen van 18 jaar en ouder houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot anderen.

 Voor iedereen vanaf 13 jaar is het ná het dansen verplicht een mondkapje te dragen.

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

 Schud geen handen;

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 Was je handen met water en zeep voor en na de les;

 Blijf thuis als je op één of meer van de volgende zes vragen JA moet antwoorden:

1. Had je de afgelopen 24 uur last van een van de volgende klachten? Neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts, geen reuk of smaak meer.

2. Heb je corona?
3. Heeft een huisgenoot corona?

4. Heeft een huisgenoot milde coronaklachten én koorts?

5. Heeft een huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?

6. Ben je in quarantaine?

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de les klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.


