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De dansschool heeft onder strenge voorwaarden toestemming gekregen van de gemeente om buiten les te 
geven. De gemeente controleert op de naleving door onaangekondigde controles door handhavers.  
 
De gemeente kan zonder waarschuwingen de toestemming intrekken en boetes opleggen (á €4000) als 
afwijkingen op ons protocol worden geconstateerd. 
 
Het protocol is leidend. Zorg dat je ‘m kent!  
 

• Handhaaf de regels voor ouders en leerlingen 

• Geef leerlingen geen handen en raak ze niet aan, blijf op 1,5 meter afstand tijdens de lessen (uiteraard zijn er 
uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld bij ongelukjes. Gebruik dan je gezond verstand) 

• Zorg dat jijzelf en de kinderen hun handen desinfecteren voor en na de les 

• Zorg dat er tussen de kinderen minimaal 1,5 meter afstand is. kinderen die de aanwijzingen niet opvolgen, worden 
weggestuurd. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en kunnen ze ophalen. 

• Spreek ouders erop aan dat ze niet blijven kijken 

• KInderen staan in hun eigen vak of op een eigen plek 

• Stop op tijd (liever eerder dan later) zodat er genoeg overgangstijd is. Na iedere les attributen afnemen met 
schoonmaakspray en papieren doekjes.  
 

 

  



 
 

Richtlijnen voor leerlingen en ouders in het kort 

Kom niet naar les als jij of iemand anders 
thuis klachten heeft (neusverkoudheid, 
hoesten, koorts, benauwdheid). 
 

Iemand thuis Corona? Kom dan niet naar 
les tot 14 dagen nadat hij/zij is hersteld. 

 Nies of hoest in je elleboog, gebruik 
papieren zakdoekjes en gooi deze 
weg na gebruik in de prullenbak 
 

Thuis omkleden, naar het toilet en handen 
wassen voordat je naar de les gaat 

Neem een eigen bidon/fles mee met 
drinkwater 

Schud geen handen en raak je 
gezicht niet aan 

Kom maximaal 10 minuten voordat je les 
start, niet eerder a.u.b 

Fietsen in de rekken 13 jaar of ouder, blijf dan op 1,5 
meter afstand van anderen 
 

Desinfecteer je handen voordat je 
naar je plek gaat 

Schoenen en kleding thuis aantrekken  13 jaar of ouder, blijf in je vak of bij 
je plek 

Direct na de les één voor één vertrekken 
(Neem je kleding en bidon mee) 

Desinfecteer je handen bij vertrek Was thuis goed je handen 

Parkeer auto’s op het parkeerterrein en niet 
allemaal naast elkaar 

Breng de kinderen tot de ingang en vertrek 
direct, blijf niet kijken 

Bij ophalen, buiten terrein wachten op 1,5 
meter van elkaar 

Tijdens de les 

Vóór de les 

Ná de les 

Halen en brengen 

X 

14d 

Versie: 7 mei 2020 


