
Corona Protocol Balletschool Schagen voor >18jr: 

• Kom niet te vroeg naar de les, max 5 minuten voor aanvang. 

• Leerlingen >18 jaar wachten buiten, tot de docent je komt halen bij de deur. 

• Het dragen van een mondkapje in de kleedkamer is (nog) niet verplicht maar wordt wel 

gewaardeerd! 

• Bij binnenkomst desinfecteer je je handen 

• Je hebt je balletkleding al aan, er is GEEN mogelijkheid tot omkleden.  

• De kleedkamer wordt nu een doorloopruimte. Je kunt hier je jas ophangen en je schoenen 

uitdoen en je loopt direct door naar de studio. 

• Volgens de richtlijnen houdt iedereen 1,5mtr afstand tot elkaar 

• Na de les weer handen desinfecteren en zo snel mogelijk de balletschool verlaten.  

• Toiletgebruik graag thuis. 

• Je kunt je les volgen in de studio of als je dat prettiger vindt, via Zoom. Meld je van tevoren 

aan via de whatsapp groep bij de betreffende docent.  

• Tussen de lessen door ventileren we de ruimte goed door. Het kan zijn dat daardoor de 

studio wat frisser aanvoelt dan je gewend bent. Eventueel kun je een extra jasje/vestje 

aandoen of neem een handdoek mee als je de vloer te koud vindt bij bijvoorbeeld 

grondoefeningen. 

• Er wordt al extra schoongemaakt gedurende de dagdelen maar na de les worden de barre 

(als deze in de les is gebruikt) en deurklinken afgenomen.  

• Bij lichte verkoudheid mogen leerlingen tot en met 12 jaar naar les komen. Vanaf 13 jaar 

moeten leerlingen met lichte verkoudheid en/of andere corona gerelateerde klachten 

thuisblijven. Er kan dan via Zoom meegedaan worden met de les. 

• Mocht een van de gezinsleden koorts en/of Corona hebben dan blijf je thuis. Ook dan is de 

mogelijkheid om de les te volgen via Zoom. 

Alleen samen krijgen we Corona onder controle en dragen we bij aan veilig 

dansplezier voor iedereen! 

 


