
 

 
 

Protocol voor leerlingen van Ballet- en dansschool Bianca Danst 
 

   

 Dit protocol heeft betrekking op ballet-/danslessen die binnen plaatsvinden 

 
 

I     Algemeen 

1 Algemene  

RIVM-richtlijn 

veiligheidsrisico’s 

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend. 

 

• medewerkers, docenten en leerlingen houden altijd minimaal 1,5 meter 

afstand tot mensen die niet tot hun gezin/ huishouden behoren 

• een uitzondering op de 1,5 meter regelafstand voor dansers onderling geldt 

voor dansers tot 18 jaar; 

• vanaf 18 jaar geldt nog wel de 1.5 meter afstand, maar er kan van deze regel 

afgeweken worden indien het niet mogelijk is om de dansactiviteit  

uit te voeren  

• ondernemers melden zich bij de GGD indien zij meer dan 1 ziektegeval 

(COVID-19) in de accommodatie registreren. 

 

2 Hygiëne- 

maatregelen/  

schoonmaak 

Onderstaande maatregelen omtrent hygiëne zijn van toepassing:  

 

• hygiëneregels hangen zichtbaar bij  de ingang van de accommodatie en 

worden op meerdere plekken in de accommodatie herhaalt;  

• leerlingen wassen thuis vlak voor vertrek de handen 

• leerlingen dienen bij binnenkomst in de accommodatie de handen schoon te 

maken met de hygiëne doekjes, daarna worden deze doekjes direct in de 

daarvoor bedoelde prullenbak gedeponeerd;  

• indien gewenst is er ook desinfectie aanwezig 

• toiletruimtes zijn voorzien van (hand)zeep en papieren handdoekjes 

• de docente zorgt ervoor dat dat deurknoppen, prullen- bakken, en andere 

contactoppervlakken meerdere keren per dag worden schoongemaakt 

• de balletbarre en eventuele andere attributen die tijdens de les worden 

gebruikt, worden na iedere les door de docente gereinigd 

• indien sprake is van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote 

lichaamsdelen contact maken met het vloer- oppervlak, zal dit oppervlak ook 

worden schoongemaakt; 

 

3 Gedragsregels • schud geen handen. 

• hoest/nies in de binnenkant van de elleboog; 

• gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg; 

 4 Naleving regels • de docente ziet erop toe dat de protocollen door de leerlingen worden 

nageleefd; 

• indien maatregelen niet worden nageleefd kan de docente de desbetreffende 

persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid op het terrein van de 

accommodatie opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken; 

• de leerlingen en ouders van leerlingen worden per mail op de hoogte gebracht 

van de regels 

• regels zijn ook terug te vinden op de website van de school 
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 II     Gezondheid 

1 Medisch handelen Lichte medische handelingen, in het kader van EHBO, kunnen zonder bescherming 

worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar  meerdere volwassenen  

bij betrokken zijn. 

Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden uitgevoerd, dan 

raadpleegt de docente eerst een arts om te informeren welke handelingen verricht 

mogen worden en welke voorzorgsmaatregelen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen nodig zijn. 

2 Gezondheidscheck / 

triage 

De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat voorafgaand aan het dansen, goed  

moet worden vastgesteld of de leerling als ook de docent gezond is, geen enkel begin 

van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend 

contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie koorts 

en/of benauwdheids- klachten heeft.  

Beide partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. 

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onder- staande vragen met 

JA wordt beantwoord, mag de leerling of docent niet naar de accommodatie 

komen. Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE 

geantwoord kan worden: 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van  

de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of 

koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)  

en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het COVID-19 (vastgesteld  

met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact 

gehad met deze huisgenoot of dit gezinslid terwijl hij/zij  

nog klachten had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het COVID-19 is vastgesteld? 

Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis (en laat je testen). 

3 Aanvullend beleid Algemeen uitgangspunt: persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. 

Door goede triage (leerlingen én docenten) en het nemen van de verder beschreven 

maatregelen is geen extra persoonlijke bescherming nodig binnen de 

accommodatie, zoals een niet-medisch mondneusmasker of handschoenen; 

 

Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer de docent of leerling gedurende 

aanwezigheid in een accommodatie COVID-19 gerelateerde klachten ontwikkelt 

gaat deze persoon direct naar huis of wordt deze leerling direct door een ouder 

opgehaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 III    In en rond de accommodatie 

1 Ruimte gebruik  

accommodatie en 

danszalen 

De beschikbare ruimte in de accommodatie en in het bijzonder op de dansvloer, 

wordt zodanig ingezet dat zoveel mogelijk afstand tussen dansers en tussen 

leerlingen en docenten conform de RIVM-richtlijnen vormgegeven kan worden. 

Het maximum aantal personen dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in één ruimte is 

conform actuele gegevens vanuit de rijksoverheid.. 

 

Om de 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar te kunnen waarborgen is er 

een uitgewerkt vloer- en lesplan en een hierop gebaseerd is er een maximaal 

aantal personen dat aanwezig mag zijn. 

 

Voor groepen waarvan de leeftijd 18 jaar of ouder is, zijn onderstaande 

maatregelen van toepassing: 

 

Zitplekken. Bij iedere zithoek zijn maximaal 2 personen toegestaan. Zitplaatsen  

zijn middels een pijl aangegeven.  

  

Barre. De barre wordt van markeringen voorzien. Bij elke barre (met verleng-

stukken) zijn maximaal 3 leerlingen toegestaan; 1 leerling in het midden van de 

barre en aan de andere kant van de barre 2 leerlingen aan de uiterste zijden. 

Wanneer de barres niet meer wordt gebruikt dienen deze door de personen die 

aan de uiterste zijden van de barre staan te worden neergezet op de daarvoor 

aangewezen plekken. De andere leerlingen gaan direct naar een van de ‘vaste’ 

plekken. Zie ook vloerplan. 

 

Au mileu. Op de dansvloer zijn er 10 vast gestelde plekken waar de leerling gaat 

staan bij oefeningen ‘au mileu’ (in het midden). De plekken hebben meer dan 

2,5m. afstand van elkaar. Zie ook vloerplan. 

  

Diagonaal/across te floor. I.p.v. te dansen over de diagonaal is er nu een 

oversteek van achter naar voren (=spiegel). Twee leerlingen staan achteraan 

klaar (aan de binnenkant van de dakkoepels, hierdoor is voldoende afstand 

gewaarborgd). De andere leerlingen staan langs de zijden met voldoende afstand 

van elkaar. De spiegelkant is vrij. Zodra de achterste leerlingen ter hoogte van de 

discobol zijn, dan gaan de volgende twee achteraan klaar staan en de rest 

‘schuift’ door. Zie ook vloerplan. 

 

Bovengenoemde maatregelen zijn niet noodzakelijk/van toepassing bij groepen 

met leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar.   

 

2 Aanwezigheid 

accommodatie 

In aanvulling op wat staat bij gezondheidscheck/triage, met betrekking tot de 

afweging of een leerling of docent naar de accommodatie komt, geldt het volgende 

met betrekking tot aanwezigheid van leerlingen in een accommodatie: 

 

De leerling staat ingeschreven voor een cursus op een vaste lesdag en vaste 

lestijd (of proeflesmoment op afspraak).  Het spontaan wisselen van een cursus of 

spontaan inhalen van een les is niet toegestaan. 

 

Leerlingen komen reeds in ballet-/danskleding naar de accommodatie.  

Beperk andere/extra kledij tot wat echt noodzakelijk is.  

M.b.t. de kindergroepen > indien extra kledij noodzakelijk is (bijv. bij kouder weer); 

hou dit graag simpel. Denk hierbij aan een vest met joggingbroek of een onesie en 

schoenen die eenvoudig en bij voorkeur zelf aan en uit te doen zijn.  

 

Leerlingen wachten buiten de accommodatie, (indien nodig met gepaste afstand) 

totdat de docent de deur opent. Dit is ongeveer 5 min. voor aanvang van de les. 
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2 Vervolg  

Aanwezigheid 

accommodatie 

Handelingen bij binnenkomst: 

• schoenen bij binnenkomst uitdoen;  

-  voor groepen t/m 17 jaar > schoenen in garderobe zetten 

-  voor groepen vanaf 18 jaar > schoenen bij zitplaats neerzetten 

• extra kledij uitdoen en deze in eigen tas stoppen  

• ballet-/dansschoenen aandoen 

• tas neerzetten bij zitplaats 

 

De danser blijft niet langer aanwezig in de accommodatie dan gedurende de 

afgesproken lestijd. 

 

Specifiek gelden de volgende maatregelen voor dansers die niet op eigen 

gelegenheid kunnen reizen (bijvoorbeeld kinderen): 

• een leerling wordt door maximaal 1 persoon gebracht en opgehaald; 

• de persoon, die de leerling brengt (bij de gebruikelijke ingang) en haalt (bij de 

nooduitgang), betreedt de accommodatie niet; 

- een uitzondering hierop is de ouder- en kind les, waarbij de ouder een 

actieve deelnemer is van de cursus 

- ook een uitzondering zijn ouders van nieuwe leerlingen; in overleg met de 

docent, mag deze ouder tijdens de eerste les/proefles (kort) aanwezig zijn in 

de accommodatie. Hierbij zijn de geldende regels van toepassing, zoals de 

gezondheidscheck, de 1,5 meter afstand- regel en ook telt deze persoon mee 

voor het maximaal aantal toegestane personen dat aanwezig mag zijn. 

 

3 Ventilatie  Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de 

lucht te kunnen verversen. 

Dit gebeurd middels het ventilatiesysteem wat in het pand aanwezig is. 

4 Logistiek beleid 

accommodatie 

De gebruikelijke INGANG aan de voorzijde van het pand, blijft de entree 

 

Na afloop van de les verlaten de leerlingen het pand door de nooduitgang,  

welke - zolang maatregelen van kracht zijn - is aangemerkt als UITGANG. 

Deze nooduitgang zit aan de zijkant van het pand! 

Is men wat vergeten, dan dient men de binnenkom route aan te houden.  

 

Tussen de lessen door is er een tijdsbestek van ongeveer 10 minuten waarin  

de groepen gewisseld worden 

5 Handenwas- 

gelegenheid  

en toilet 

Het gebruik van de toiletruimtes wordt zoveel als mogelijk beperkt.  

Om toiletgebruik door leerlingen te minimaliseren, is het verzoek om vlak voor 

vertrek naar de les thuis naar het toilet te gaan (bij peuters/jonge kleuters: indien 

nodig een luier om) 

 

Indien de toiletruimte toch gebruikt dient te worden: 

• maximaal 1 persoon  

• buitenbordje van vrij naar bezet verplaatsen 

• handen wassen verplicht (zie aanwijzingen in toiletruimte) 

• deurknop ontsmetten verplicht (zie aanwijzingen in toiletruimte)  

 

6 Overige ruimtes Het gebruik van kleedruimtes is toegestaan, maar wordt beperkt.   

Indien de kleedruimte wordt gebruikt, is het van belang dat, voor leerlingen van 18 

jaar en ouder, de 1,5 meter regel in acht wordt genomen. Is dit niet mogelijk dan 

worden leerlingen vanaf 18 jaar opgeroepen om in danskleding naar de 

accommodatie te komen. 

 

7 Reizen Alle medewerkers, docenten en leerlingen worden opgeroepen zoveel mogelijk 

lopend of met de fiets naar de accommodatie te komen en waar mogelijk het 

gebruik van het OV te vermijden. 



 

 
 

 


