
 

Bijgewerkt op 7-03-2022 

Coronaprotocol voor leerlingen in de Balletschool 

Algemeen 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 extra ventilatie (minstens 10 minuten). 

 De toiletten worden regelmatig (meerdere keren per dag) schoongemaakt. 
 Kinderen worden door maximaal één ouder/verzorger gebracht en gehaald. De 

ouder/verzorger mag de Balletschool betreden, maar als dit niet perse nodig is, verzoeken 
wij u om buiten te wachten om teveel drukte in de school te vermijden.  

 De Balletschool heeft een aangepast rooster waardoor de wisseling van de lessen in de twee 
zalen op verschillende tijden zal plaatsvinden en de drukte in de gang en kleedkamer beperkt 
blijft.  

 Wie zich niet aan de regels van het protocol houdt, kan tijdelijk de toegang tot de 
Balletschool ontzegd worden. 

Vóór de les: 

 Leerlingen mogen weer gebruik maken van de kleedkamer of theekamer. Echter verzoeken 
wij jullie om zoveel mogelijk al in danskleding naar de les te komen, zodat drukte in de 
kleed- en theekamer beperkt blijft.  

 In de hal staat handdesinfectiemiddel. Leerlingen dienen bij aankomst en bij vertrek de 
handen te ontsmetten met dit middel.  

 Indien een leerling klachten heeft (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts 
(vanaf 38 graden Celsius) of in aanraking geweest is met een besmet persoon mag deze 
leerling naar de les komen, mits er een (zelf)test gedaan is met negatieve uitslag. 

 Wanneer een leerling positief getest is en kort daarvoor in de les gestaan heeft, horen wij dit 
graag, zodat wij de docent en de betreffende groep hierover kunnen informeren. 

 De mogelijkheid om via Zoom mee te doen met de les blijft bestaan, zodat een leerling de les 
niet hoeft te missen. Meld dit wel even van tevoren, zodat we de zoomles aan kunnen 
zetten. Bewaar de zoomlink van je les goed.  

Tijdens de les: 

 Keuze voor gebruik van mondmaskers etc. tijdens de les 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 eventueel te gebruiken in de 

lessen. Let op bij grondoefeningen is gebruik van een eigen matje of handdoek verplicht.  
 Leerlingen nemen hun eigen flesje water (met naam erop) mee.  


