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1. Inleiding
Hierbij presenteren wij het binnendans-corona protocol van Dansstudio Overveen. Met dit
protocol hebben wij als doel het omschrijven van richtlijnen voor docenten, leerlingen en
ouders/verzorgers met betrekking tot het uitvoeren van de dansactiviteiten van Dansstudio
Overveen volgens de geldende landelijke regels, adviezen van het RIVM en de geldende
noodverordening. Dit protocol is gebaseerd op het brancheprotocol van
Dansondernemers.nl. Voor alles geldt; gezond verstand gebruiken staat voorop.
2. Reikwijdte
Dit protocol heeft betrekking op alle binnen activiteiten van Dansstudio Overveen.
3. Aanspreekpunt
Op de leslocatie zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals
die zijn opgesteld in dit protocol. Aanspreekpunt van Dansstudio Overveen voor leerlingen,
ouders en gemeente m.b.t het Corona protocol is Céline Blokhuizen via dansstudiooverveen@live.nl of tel. 06-41914851
4. Afspraken
4.1 Afspraken met docenten
- Bij twijfel over eigen gezondheid wordt er geen fysieke les gegeven.
- Bij gezondheidsklachten wordt de directie z.s.m. op de hoogte gebracht.
- Docenten wassen hun handen voor aanvang van de les.
- Bij aanvang van elke les, vraag je naar de gezondheid van de cursisten. Bij twijfel mag
de cursist niet deelnemen aan de les.
- Docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen toegang geven tot de
dansstudio. Eerst de leerlingen eruit dan de volgende erin. Leerlingen wachten
buiten de leslocatie op een afgesproken plek.
- De leerlingen en eventuele ouders/verzorgers worden 1 voor 1 toegelaten indien dit
in een uiterst geval noodzakelijk is bijvoorbeeld bij een huilend jong kind.
- De docent volgt de aanwezige aanwijzingen op per dansstudio en is hiervan op de
hoogte.

4.2 Afspraken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
Voor de dansles:
- Kleed je thuis om en was je handen voordat je naar de les komt.
- Neem je eigen fles water mee en zorg dat deze gevuld is, schrijf je naam en
achternaam duidelijk op de drinkfles!
- Ga thuis naar het toilet, zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden
van onze toiletten.
- In verband met contact onderzoek moet elke deelnemer bekend zijn bij de studio.
Alleen ingeschreven leerlingen mogen deelnemen aan de dansles.
- Leerlingen mogen geen vrienden/vriendinnen mee nemen naar de dansles, ook niet
om te komen kijken aan de kant.
- Ouders van Kleuters mogen even mee het sportcomplex in bij brengen en halen
maar NIET in de kleedkamers en dansstudio. Blijf op 1.5 meter afstand van elkaar.
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Wanneer mag je niet naar de les komen, je blijft thuis wanneer:
Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook al je maar
een beetje last hebt blijf je thuis.
Iemand uit je huishouden koorts (38 C of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen uit je huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de
dansles gaan.
Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe corona virus (covid19) 14 dagen nadat de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen
heeft gehad mogen de huisgenoten weer naar de dansles komen.
Algemene Hygiëneregels:
Houd buiten de dansles 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere
persoon buiten jouw huishouden. (uitzondering van jeugd tot en met 17 jaar)
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Ga voordat je naar de dansstudio vertrekt thuis naar het toilet.
Was voor de les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
Was voor de les bij de dansstudio je handen met water en zeep, minimaal 20
seconden.
Was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Vervoer en aankomst:
Kom maximaal vijf minuten voor aanvang van de les aan bij de dansstudio.
Studio 1: Leerlingen wisselen schoenen in de kleedkamer, wachten tot de dansstudio
deur open gaat en gaan dan naar binnen.
Leerlingen die klaar zijn met de les gaan via de andere deur naar buiten en wachten
tot de andere groep uit de kleedkamer is en mogen dan naar binnen.
Studio 2: Leerlingen wisselen schoenen in de kleedkamer, wachten tot de groep voor
hun naar buiten gaat en gaan dan de dansstudio in. Daarna kan de groep die gedanst
heeft naar binnen.
Boven de 17 jaar: Is de groep groter dan 6 leerlingen dan om de beurt de schoenen
wisselen in de kleedkamer om zo voldoende afstand te houden.
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Indien leerlingen niet zelfstandig naar de locatie kunnen komen mogen zij door
maximaal 1 ouder gebracht worden.
Ouder/begeleider wacht tijdens de dansles buiten het gebouw.
Jonge leerlingen (kleuters) met eventueel een begeleidende ouder wachten in de
gang op 1,5 meter afstand van elkaar. Ouders mogen niet in de kleedkamer!
Voor noodgevallen zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers op het ons
bekende 06 nummer.
Tijdens de dansles
Bij de ingang van de dansstudio zullen de leerlingen opgevangen worden door de
docent.
Voor de aanvang van de les vraagt de docent of je last hebt van ziekteverschijnselen.
Leerlingen hoeven tijdens de dansles geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Wel worden de leerlingen aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en
houdt de docent wel 1,5 meter afstand tot de leerlingen.
Hygiëne
Er is een handdesinfectiemiddel aanwezig in de dansstudio.
In de studio zijn voldoende oppervlakte-sprays en papieren doeken.
Er is voldoende handzeep voor de dansers, medewerkers en docenten papieren
handdoekjes in toiletten aanwezig.
Toiletten, deurknoppen, prullenbakken en andere contactoppervlakken worden
meerdere keren per dag schoongemaakt.
1 persoon tegelijk bij toiletbezoek.
Leerlingen zorgen ervoor dat ze met gewassen handen het lokaal binnen komen.
Na iedere les worden de barre en andere attributen die tijdens de les worden
gebruikt gereinigd.
Na afloop van de lessen maakt de docent de zaal schoon en reinigt eventuele contact
plekken.
Indien er sprake is geweest van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote
lichaamsdelen contact maken met het vloeroppervlak, moet dit oppervlak
Na iedere les ook worden schoongemaakt.
7. Locaties
- Beide dansstudio’s hebben een goed werkend ventilatie systeem.
- Ramen en deuren open gaan zoveel mogelijk open tijdens de lessen en met een
leswisseling.
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