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1. Doel 

Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvaten voor docenten, dansers en 

ouders/verzorgers met betrekking tot het opstarten van de activiteiten van dansschool DanZation!, 

(corrrespondentieadres: van der Merschlaan 45, 3705 TG Zeist) volgens de geldende landelijke regels 

en adviezen van het RIVM en de gemeente Zeist. Als richtlijn zijn de protocollen van NOC/NSF, NL 

Actief en Dansbelang gebruikt. 

2. Reikwijdte 

Dit protocol heeft betrekking op de activiteiten van dansschool DanZation! voor kinderen t/m 12 jaar, 

jongeren van 13 t/m 18 jaar en volwassen van 19 jaar en ouder in Zeist. 

  

3. Corona-aanspreekpunt 

In de dansschool zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die zijn 

opgesteld in dit protocol. Zij zijn herkenbaar aan hun DanZation! kleding. Per les is er minimaal 1 

docent en een begeleider aanwezig. Aanspreekpunt van DanZation! voor leden en gemeente m.b.t. 

het Corona protocol is Babs Vreman (info@danzation.nl) 

4. Algemeen 

Locaties 

Zeist: van der Merschlaan 45, zaal 1 en zaal 2. 

Driebergen: HC Hoenderdaal, Hoendersteeg 7 

Odijk: Dorpshuis, Rijneiland 7 

Wijk bij Duurstede: Sportclub Energy, Walplantsoen 14a 

Omgaan met onverwachte situaties 

Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische wijze omgaan met 

onverwachte situaties. Het handelen van de docenten moet daarbij altijd in lijn zijn met dit protocol, 

de regels en adviezen van het RIVM en het protocol van de gemeente. Op de locatie is een EHBO 

koffer aanwezig. 

Aanvulling en aanpassing van dit protocol 

Het protocol zal de komende periode aangepast en aangevuld worden wanneer hier aanleiding 

toegegeven wordt door nieuwe regelgeving of praktische uitwerkingen. Opmerkingen en 

aanvullingen kunnen gemaild worden naar info@danzation.nl. 
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5. Wanneer mag je niet naar de les komen 

Leerlingen, ouders en docenten blijven thuis wanneer: 

- Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

- Iemand uit je huishouden koorts (38 graden Celcius of meer) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen huisgenoten weer naar de dansles 

komen. 

- Als iemand in jouw huishouden positief is getest op COVID-19. 24 uur nadat de positief 

geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad, mogen de huisgenoten 

weer naar de dansles komen. 

 

6. Algemene hygiëne regels 

 

- Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden.  Kinderen t/m 

12 jaar hoeven van niemand afstand te houden, Jongeren van 12 t/m 18 jaar hoeven 

onderling geen afstand te houden. In de les houden we ook bij de jongeren zoveel mogelijk 

1,5 meter afstand. 

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

- We willen het gebruik van toilet en kleedkamer zoveel mogelijk beperken. Kleed je thuis vast 

om en ga vlak van te voren naar de wc. Ontsmet je handen bij binnenkomst met handgel of 

was ze met water en zeep. 

- Vermijd het aanraken van je gezicht. 

- Raak elkaar niet aan tijdens de dansles. 

 

7. Kleding 

Leerlingen kleden zich thuis om en komen omgekleed naar de dansles. Zorg dat je bij aankomst 

alleen je schoenen hoeft te wisselen. Je mag niet op blote voeten dansen. Draag zoveel mogelijk 

lange kleding bij lessen waar vaak contact met de vloer is (bv moderne dans; in ieder geval sokken en 

lange legging). 

8. Vervoer, aankomst en vertrek leerlingen 

Kom niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de les naar de locatie, dan mag je pas naar 

binnen. Ouders mogen niet mee naar binnen (met uitzondering van peuters/kleuters; zij mogen naar 

de zaal worden gebracht als dat nodig is). Ouders kunnen niet blijven wachten in de dansschool 

tijdens de les. 

Zeist: Iedereen komt via de normale ingang aan de voorkant naar binnen. We gaan na de les naar 

buiten via de nooduitgang; zaal 2 aan de achterkant van het pand, zaal 1 aan de zijkant van het pand. 

Hier kunnen de leerlingen opgehaald worden. Let bij het wachten op de afstand en zorg dat je op tijd 

bent voor het ophalen.  

Driebergen: Iedereen komt via de bekende ingang via de hal naar binnen. De uitgang is via de 

nooddeur naast de danszaal. Hier kunnen de leerlingen opgehaald worden. Let bij het wachten op de 

afstand en zorg dat je op tijd bent voor het ophalen. 

Odijk: Houd de looproutes in de gaten.  

Wijk bij Duurstede: Geen aangepaste  in/uitgang. Ouders niet mee naar binnen (m.u.v. 

peuters/kleuters). 



NB: Natuurlijk mag je als ouder in nood/dringende situatie naar binnen komen. Let dan goed op de 

1,5 meter afstand. 

9. Tijdens de dansles 

De algemene regels schrijven voor dat kinderen t/m 12 jaar bij niemand afstand hoeven te houden, 

jongeren van 12 t/m 18  onderling geen afstand hoeven te houden en volwassenen van 19 jaar en 

ouder wel minimaal 1,5 meter afstand moeten houden. Een uitzondering mag gemaakt worden 

wanneer het bij de beoefening van de sport of kunstvorm nodig is om dichter bij elkaar te komen, 

bijvoorbeeld bij het trainen voor wedstrijden. In onze lessen proberen we bij de jongeren de 

minimaal 1,5 meter afstand ook zoveel mogelijk te bewaren. In de zalen zijn plekken aangegeven om 

dit te waarborgen. 

10. Schoonmaak/ventilatie 

Tijdens de lessen staat de mechanische ventilatie (afzuigsysteem) aan. Ook staan de ramen/deuren 

op een kier. Tussen de lessen door wordt er kort gelucht, 1x per dag wordt er lang gelucht. Het 

sanitair en de contactpunten als deurklinken worden meerdere keren per dag schoongemaakt. De 

vloer wordt elke dag schoongemaakt en na elke les dat groepen van 12 jaar en ouder met ontblote 

lichaamsdelen contact hebben gemaakt met de vloer. 

 


