COVID 19 PROTOCOL DANSSTUDIO GOUDA
Versie 6 – 19 mei 2021

Inleiding
Dansstudio Gouda heeft een serie aan maatregelen genomen ter voorkoming van het verspreiden van het Corona virus. In dit document zullen we een toelichting geven op de genomen maatregelen en de regels die op het
terrein en in het gebouw van Dansstudio Gouda dienen te worden nageleefd.
Aanpassingen aan de locatie
Er zijn automatische desinfectiezuilen geplaatst.
Er zijn markeringen geplaatst 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.
Op het schoolplein hebben wij een buiten-dansstudio gecreëerd, inclusief dansvloer, barre en verlichting.
Wie dansen er binnen en buiten/online?:
Binnen: Vanaf woensdag 19 mei zullen de lessen voor groepen tot en met 17 jaar binnen verzorgd worden.
Buiten/zoom: Groepen van 18 jaar en ouder én de ouder-en-kindlessen worden gegeven op het schoolplein en
met slecht weer via zoom.
Klik hier voor het rooster: https://www.dansstudiogouda.nl/wp-content/uploads/2021/05/LesroosterV8-19-05-21.pdf
Wanneer les via zoom?
Alle lessen, zowel binnen als buiten, zijn tevens te volgen via zoom. Indien je niet aan de les in de studio kunt of
wilt deelnemen, is de les te volgen via zoom. Je hoeft je hier niet apart voor aan te melden, iedere les opent de
docent de meeting om te zien of er deelnemers zijn. Zorg wel dat je op tijd inlogt, want bij geen deelnemers via
zoom wordt de meeting beëindigd.
Klik hier voor de zoom-gegevens: https://www.dansstudiogouda.nl/wp-content/uploads/2021/05/lesrooster-buitenzoom-V7-190521.pdf
De lessen die buiten gegeven worden, zullen bij slecht weer gegeven worden via zoom. Indien de les niet buiten
kan doorgaan in verband met regen, zal dit via de whatsapp-groep worden gecommuniceerd. Bij geen bericht zal
de les buiten doorgaan.
Wat is belangrijk voor alle groepen?:
- Er mag worden deelgenomen op voorwaarde dat de leerling zelf geen klachten heeft én niemand in het
huishouden van het lid klachten heeft.
- Er kan géén gebruik van het toilet gemaakt worden, zorg dus dat je voorafgaand thuis naar het toilet bent
geweest.
- Zorg dat je maximaal 5 minuten voor aanvang van je les aanwezig bent.
- Fietsen moeten worden gestald op schoolplein in de fietsenrekken.
- Er mag niet met buitenschoenen of op blote voeten gedanst worden op de balletvloer. Draag dus sokken
of dans-/balletschoenen.
- Er kan niet worden omgekleed, kom in je danskleding naar het schoolplein. Indien je buiten danst, zorg
dan dat je warme kleding aanhebt, het liefst laagjes zodat je als je warm bent een vest kunt uittrekken.
- Blijf op afstand van elkaar. Ouders letten er zelf op dat zij onderling bij het halen en brengen ruim voldoende afstand houden.
Regels voor groepen die binnen dansen:
Ouders mogen niet mee het gebouw in.
Ouders die hun kinderen naar de les brengen mogen met de kinderen op het schoolplein wachten tot de
docent hen ophaalt. De ouders brengen de kinderen bij de docent en verlaten het plein.
Ophalen: ouders kunnen op het schoolplein wachten op hun kind. Zorg dat je op tijd bent om je kind op
te halen, zodat de docent op tijd de volgende groep kan ontvangen.
Lessen in studio 1 gaan via de ingang aan de linkerkant van het gebouw.
Lessen in studio 2 gaan via de ingang aan de rechterkant van het gebouw.
Het pand wordt pas betreden als de docent de groep ophaalt bij de ingang. De voordeur dient gesloten
te blijven tijdens de lessen.
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.
Mondkapjes zijn verplicht in de gehele school voor iedereen die 13 jaar of ouder is, behalve in de studio’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.
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Regels voor groepen die buiten dansen:
- Er mag niet aan de balletbarre worden gehangen/geklommen, hier is deze barre niet stevig genoeg voor.
- Ouders mogen niet mee het schoolplein op, m.u.v. de ouders die meedansen in de les dreumesdans en
ouder-en-kinddans (één ouder per leerling, volwassenen houden afstand) en ouders van kinderen die een
proefles komen doen.
- Ouders brengen hun kind tot aan de ingang van het schoolplein, daar staat de docent om de groep te
verzamelen.
- Kinderen worden na afloop van de les weer opgehaald bij de docent bij de ingang van het schoolplein.
- Wij adviseren ouders om bij het halen en brengen een mondkapje te dragen.
- Bij binnenkomst op het schoolplein kunnen de handen gedesinfecteerd worden bij een desinfectiezuil.
- Ouders blijven niet hangen, maar vertrekken onmiddellijk nadat zij hun kind bij het schoolplein gebracht
hebben.
- Let erop dat er geen samenscholing gevormd wordt.
- Blijf niet hangen rond het hek, dit kan de kinderen afleiden tijdens de les.
- We zijn gevestigd in een woonwijk. Let erop bij het halen en brengen dat er geen overlast veroorzaakt wordt en we genoodzaakt zijn om de buitenlessen te stoppen.
We hopen op ieders begrip en gaan uit van iedereen zijn medewerking om de lessen zo veilig als mogelijk te laten verlopen.
Wij wensen iedereen veel dansplezier toe!
Met vriendelijke groet,
Team Dansstudio Gouda
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