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Inleiding
Dansstudio Gouda heeft een serie aan maatregelen genomen ter voorkoming van het verspreiden van het Coro-
na virus. In dit document zullen we een toelichting geven op de genomen maatregelen, de regels die op het ter-
rein en in het gebouw van Dansstudio Gouda dienen te worden nageleefd en zullen we in een praktische hand-
leiding duidelijk maken hoe alles in werking zal gaan.  

Aanpassingen aan de locatie
- Er zijn automatische desinfectiezuilen geplaatst bij de ingangen van het gebouw
- Er zijn markeringen geplaatst op het schoolplein voor de looproutes
- Er zijn markeringen geplaatst in de dansschool voor de looproutes
- De gedeeltes die niet toegankelijk zijn hebben we afgesloten
- Er is een afzuigsysteem geplaatst in de studio’s, gang, kleedkamer en kantine
- We maken gebruik van een aparte ingang voor studio 1 en studio 2.

Wie mogen er komen dansen:
Van donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november is de dansstudio alleen toegankelijk voor leden tot 
en met 17 jaar. Uiteraard op voorwaarde dat ze zelf geen klachten hebben én niemand in het huishouden van het 
lid klachten heeft. De lessen voor leerlingen van 18 jaar en ouder vinden plaats via zoom. 
Vanaf donderdag 19 november zullen de lessen voor alle leerlingen reeds opnieuw plaatsvinden in de dansstu-
dio’s. Tevens zijn alle lessen te volgen via zoom indien de les in de dansstudio niet mogelijk of gewenst is. 

Welke regels gelden er op het schoolplein:
- Bij het lopen in de school en op het schoolplein hou je altijd afstand van de andere mensen. 
- Zorg dat je 5 minuten voordat de les begint aanwezig bent op het schoolplein. 
- Fietsen moeten worden gestald op schoolplein in de fietsenrekken. Zodra je de fiets geplaatst hebt in het 

fietsenrek loop je met de looprichting naar de ingang van het schoolplein en ga je in de rij staan voor de 
studio waar je les in gaat krijgen.

- Ouders die hun kinderen naar de les brengen mogen met de kinderen op het schoolplein wachten tot de 
docent hen ophaalt. De ouders zetten de kinderen bij de docent bij de voordeur af en verlaten vervol-
gens het plein via de aangegeven looproute.

- Ophalen: ouders kunnen in het middenvak op het schoolplein wachten op hun kind. Zorg dat je ruim op 
tijd bent om je kind op te halen, zodat het vertrek volgens plan kan verlopen en de docent op tijd de vol-
gende groep kan ontvangen. Let op: de lessen eindigen 5 minuten eerder. 

- Lessen in studio 1 gaan via de ingang aan de andere kant van het gebouw (60a). Wij mogen gebruik 
maken van deze ingang en lopen rechtstreeks naar studio 1. We verzamelen op het schoolplein in het 
daarvoor bestemde vak. De linkerkant van het plein is voor studio 1. Het pand wordt pas betreden als de 
docent de groep ophaalt bij de ingang. De voordeur dient gesloten te blijven tijdens de lessen. 

- Lessen in studio 2 gaan via de originele ingang. We verzamelen op het schoolplein in het daarvoor be-
stemde vak. De rechterkant van het plein is voor studio 2. Je mag het pand alleen betreden wanneer de 
docent deze aanwijzing geeft. De voordeur dient gesloten te blijven tijdens de lessen. 

Welke regels gelden er op in het gebouw:
- Bij binnenkomst is het verplicht de handen te desinfecteren.
- Blijf tijdens de lessen op veilige afstand van elkaar. Volwassenen dienen ook tijdens de dansles minimaal 

1,5 meter afstand te houden van elkaar. 
- De kleedkamers kunnen niet worden gebruikt. Kom in je danskleding naar de dansschool, eventueel met 

warme kleding er overheen die snel te wisselen is. Langs de looproute in de dansstudio zijn plekken ge-
maakt waar je je spullen kunt plaatsen.

- Toiletten kunnen niet worden gebruikt, alleen bij hoge uitzondering. Ga voordat je naar de les komt thuis 
naar het toilet!

- Niet met blote voeten dansen. Draag sokken of dansschoenen. 
- Eten is niet toegestaan in de gehele dansschool.
- Drinken tijdens de lessen is toegestaan, mits een eigen drinkfles is meegenomen en voldoende afstand 

wordt gehouden. Dit kan alleen in overleg met de docent.
- Mondkapjes zijn verplicht in de gehele school voor iedereen die 13 jaar of ouder is, behalve in de stu-

dio’s. Dit betekent dat als je de studio binnen gaat je mondkapje af mag zetten en de studio alleen mag 
verlaten met mondkapje op. Indien dit gewenst is mag er uiteraard ook gedanst worden met mondkapje, 
de volgende webshop verkoopt mondkapjes speciaal voor in de dansles: https://www.danswinkel.nl/ac-
cessoires/mondmaskers. 

- Spreek de anderen erop aan als ze zich niet aan de regels houden. Dit is een taak van iedereen.
- De lessen stoppen 5 minuten eerder om ervoor te zorgen dat de aankomst en vertrek in goede banen 

verlopen en de docent zo nodig even de tijd heeft om de barre schoon te maken. 
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- In de school is tape geplaatst in twee kleuren: wit en oranje. De lengte van dit tape is 1.5 meter. Hiermee 
kan je goed zien of je voldoende afstand houdt. Let daarop!

- In de studio’s zijn vakken getapet op de vloer van 2 bij 2 meter. Leerlingen van 18 jaar en ouder dienen 
deze te gebruiken tijdens hun dansles. Zorg ervoor dat je in je vak blijft en voldoende afstand bewaart tot 
de ‘buren’. Leerlingen tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot de docent. Indien het 
noodzakelijk is dat hierin wordt afgeweken zal de docent hierin weloverwogen keuzes maken.

- De docenten hebben wij aangewezen als verantwoordelijke om erop toe te zien dat het protocol wordt 
nageleefd. Dit betekent dat de aanwijzingen van de docent altijd moeten worden opgevolgd. 

Hoe gaan de lessen eruitzien voor de leden?
 
Groepen met leden tot en met 12 jaar
Aangezien voor de leeftijdsgroep t/m 12 jaar geen beperking is tot het houden van afstand van elkaar gelden in 
de dansstudio geen vakken waarin gedanst moet worden.

Groepen met leden van 13 tot 18 jaar 
Aangezien voor de leeftijdsgroep van 13 tot en met 17 jaar geen beperking is tot het houden van afstand van 
elkaar gelden in de dansstudio geen vakken waarin gedanst moet worden. Het is wel van belang dat afstand tot 
de docent wordt gehouden, de docent danst in een getapet vlak op de vloer. Indien het voor een leerling of lesin-
houdelijk noodzakelijk is dat hierin wordt afgeweken zal de docent hierin weloverwogen keuzes maken. 

Groepen met leden van 18 jaar en ouder
Van donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november is het niet mogelijk voor leden van 18 jaar en ou-
der om de dansstudio te betreden. Alle lessen zullen in deze periode gegeven worden via zoom. Vanaf donder-
dag 19 november zullen de lessen hervat worden in de dansstudio. Voor leden vanaf 18 jaar moet er afstand ge-
houden worden van elkaar en de docent. Dit betekent dat alle leden in een eigen vak dansen. De vakken zijn 
200cm x 200cm. 

Groepen dreumesdans en ouder-en-kind dans
Van donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november is het niet mogelijk voor leden van 18 jaar en ou-
der om de dansstudio te betreden. Zodoende zullen tevens de lessen waarbij ouders meedansen met de kinde-
ren (dreumesdans en ouder-en-kinddans) gegeven worden via zoom. Vanaf donderdag 19 november zullen de 
lessen hervat worden in de dansstudio. Voor leden vanaf 18 jaar moet er afstand gehouden worden van elkaar en 
de docent. Dit betekent dat alle ouders in een eigen vak blijven en de kinderen wel door de zaal mogen, de les-
sen worden hier inhoudelijk op aangepast.

Les via zoom
Alle lessen zijn tevens via zoom te volgen. De zoom-link is per email naar de leden verstuurd. 

Overtreding van de regels
Wij zijn genoodzaakt voor ieder zijn/haar veiligheid dat het protocol door iedereen wordt nageleefd. Hier zullen wij 
dus strikt op toezien. Bij overtreding van de regels zal de docent een waarschuwing geven. Bij het structureel niet 
houden aan de regels voelen wij ons genoodzaakt om deze persoon uit de les te zetten.

We hopen op ieders begrip en gaan uit van iedereen zijn medewerking om de lessen zo veilig als mogelijk te la-
ten verlopen. 

Wij wensen iedereen veel dansplezier toe!

Met vriendelijke groet,
Team Dansstudio Gouda 

Annemaaike van Wieringen
Anette Rietveld 
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Bonne von Brücken Fock 
Desi van Dam
Frency van Duijn
Lili Kurcsis
Susanne van Gennip
Vivianne Leenes
Wesley Kaasjager
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