PROTOCOL BINNEN DANSLESSEN
Balletstudio Chantal van der Tuijn

Vooraf:
๏ Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden één van de volgende (ook milde) symptomen
heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of
koorts.
๏ Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en
gooi deze daarna meteen weg.
๏ Iedereen die deelneemt aan de lessen; zorg dat je voor je naar de dansles komt goed je
handen hebt gewassen en ook na de dansles thuis weer je handen wast.
๏ Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet op de balletstudio. Ga voordat je van huis
vertrekt, thuis naar het toilet.
๏ Doe thuis je sport/danskleding al aan.
๏ Zorg voor een eigen waterfles voor tijdens of na de les. Vul deze al thuis!
๏ Kom op de fiets of laat je afzetten.
Bij aankomst balletstudio:
๏ Alle leerlingen van 6 jaar en ouder die op dat moment les hebben mogen het pand van de
balletstudio betreden! Deze leerlingen gaan zelfstandig naar binnen en naar buiten.
๏ Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan om mee naar binnen te gaan!
๏ Dansmix leerlingen kinderen worden door ouders/verzorgers tot aan de hal beneden
worden gebracht, vanaf daar worden ze opgehaald en na de les weer teruggebracht.
๏ Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar je les, maar kom ook niet te laat. We
behouden de lestijden van het buitenrooster.
๏ Leerlingen die niet zelfstandig naar huis gaan mogen niet buiten wachten om
opgehaald te worden i.v.m.veiligheid, maar zullen binnen in de hal beneden wachten
totdat de ouder/verzorger ze op komt halen.
In de balletstudio:
๏ Houd altijd 1,5 meter afstand tot de docent.
๏ In de dansstudio hoeft er tijdens de lessen tussen de dansers geen afstand te worden
gehouden.
๏ De foyer is alleen toegankelijk voor de docent(en) niet voor leerlingen.
๏ De kleedkamer zal alleen gebruikt worden om van schoenen te wisselen, jassen en tassen
plaatsen.
๏ In de lessen met grondwerk (zoals modern) dien je een lange legging, sokken en liefst ook
t-shirt met lange mouwen aan te trekken.

