
Protocol Buitendans Balletschool Schagen 
Voor leerlingen, ouders en begeleiders 

Om het voor iedereen veilig te houden geldt het onderstaande protocol voor 

iedereen die deelneemt aan de buitendansen bij de Balletschool 

 

• Meld je 24 uur van tevoren aan via je eigen whatsappgroep of via de  whatsapp              

van de Balletschool 06 1363 6769 

• Je mag zoveel buitendanslessen volgen als je wilt. 

• Kom allemaal, voor zover mogelijk, zelfstandig naar de locatie.  

• Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de les aan bij de locatie  

• Kleed je thuis om.  

• Verlaat na afloop van de les zo snel mogelijk de locatie.  

• Ouders blijven niet kijken bij de les en staan exact op tijd klaar om hun         

zoon/dochter op te halen.  

• Je wordt opgewacht bij de locatie.  

• Ontsmet voor en na de les je handen met de aanwezige handgel.  

• Houdt 1.5 meter afstand van de docenten en begeleiders.  

• Ouders/verzorgers houden sowieso 1.5 meter afstand bij het halen en brengen.  

• Let op: er is geen mogelijkheid om van het toilet gebruik te maken.  

    Denk voor het buitendansen nog even aan het volgende:  
 Trek gympjes aan. We dansen op het gras.  

 Zorg voor comfortabele kleding waarin je goed kunt dansen. Pas dit aan de 
weersomstandigheden aan. 

 Smeer je bij mooi weer in met zonnebrand.  

 Neem geen kostbaarheden mee. De balletschool zelf is gesloten.  

 Ga thuis naar de wc. Was voor vertrek alvast je handen.  

 We dansen op het gras achter de balletschool. Volg de bewegwijzering vanaf het 
fietspad  

 luister naar de aanwijzingen van de docent en/of begeleider. 

 Verlaat de locatie aan de kant van het fitveld.  

 



 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

• Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 

sporten en naar buiten.  

• Blijf thuis als iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met 

deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het 

laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies 

van de GGD).  

• Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.  

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met 

iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het dansen klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

 

 


