
 

 

Coronaprotocol voor leerlingen in de Balletschool 

Algemeen in de balletschool: 

 Een vast danspaar mag samen dansen mits geregistreerd staat dat zij altijd samen dansen. 

Voor hen gelden de regels voor leden uit hetzelfde huishouden; heeft de danspartner COVID-

19 gerelateerde klachten dan komen beide dansers niet naar de balletschool. 

 Hygiëneregels hangen zichtbaar bij de ingang  en op diverse plaatsen in de balletschool. 

 Deurknoppen, de deurbel en de knoppen om de deuren op afstand te openen worden 

meerdere keren per dag schoongemaakt. 

 Na elke les wordt de barre (indien gebruikt) schoongemaakt en worden alle deuren en ramen 

van de zaal opengezet voor de ventilatie (minstens 10 minuten). 

 De toiletten worden regelmatig (meerdere keren per dag) schoongemaakt. 

 In het toilet (zeep en papieren handdoekjes!) hangt een duidelijke instructie over handen 

wassen. 

 Kinderen worden door maximaal één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Deze persoon 

betreedt de balletschool niet en mag ook niet op het terrein van de school blijven wachten. 

 De balletschool heeft een aangepast rooster waardoor de wisseling van de lessen in de twee 

zalen op verschillende tijden zal plaatsvinden en er steeds maar in één richting gelopen 

wordt. Het is dus belangrijk dat iedereen zich strak aan het lesrooster houdt dus kom op 

tijd anders loop je het risico dat je niet naar binnen mag omdat een andere groep net naar 

buiten gaat. 

 De leerlingen blijven niet langer dan de afgesproken lestijd in de balletschool. 

 Wie zich niet aan de regels van het protocol houdt, kan tijdelijk de toegang tot de 

balletschool ontzegd worden. 

Vóór de les: 

 De leerlingen wachten  buiten de school, met social distancing, tot hun lestijd aangebroken 

is. Op de stoep worden markeringen gezet om op de afstand te letten.  

 Leerlingen mogen geen gebruik maken van de kleedkamer of theekamer, maar komen in 

danskleding naar de les en hangen/leggen hun buitenkleding en schoenen op een 

aangewezen plaats bij de kapstokken in de gang. 

 Om toiletgebruik te minimaliseren moeten de leerlingen thuis naar het toilet gaan. 

 In de hal staat handdesinfectiemiddel. Leerlingen dienen bij aankomst en bij vertrek de 

handen te wassen met dit middel.  

 Vóór elke les doen we de triage: 

 Als één van de volgende vragen met JA wordt beantwoord mag de leerling NIET naar de 

balletschool komen. 

o Heb je de afgelopen 24 uur of nu één of meerdere van de volgende klachten: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

o Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

o Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) en is dit in de 

afgelopen 7 dagen vastgesteld? 



 

 

o Heb je een huisgenoot/gezinslid met het COVID-19  (vastgesteld met 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

o Ben je in quarantaine omdat je direct contact gehad hebt met iemand bij wie het 

COVID-19 is vastgesteld? 

 Leerlingen die niet naar de balletschool kunnen of willen komen (gezondheidsklachten, 

mantelzorg, risicogroep, etc.) kunnen de les meedoen via Zoom. Let op: hier moet je je tijdig 

voor aanmelden, zodat wij dit voor je kunnen organiseren.  

Tijdens de les: 

 In de balletzaal hoeven dansers geen 1.5 meter afstand te houden. Er zijn echter 

markeringen op de balletvloer en de barre geplaatst om toch veilig te kunnen werken. 

 Keuze voor gebruik van mondmaskers etc. ligt bij de leerlingen zelf. 

 Tijdens en tussen de lessen door wordt de zaal goed geventileerd. 

 Leerlingen nemen hun eigen matje en handdoek mee om te gebruiken in de lessen. 

 Leerlingen nemen hun eigen flesje water (met naam erop) mee. Het is niet toegestaan water 

te pakken in WC of theekamer 

 


