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1. Doel 

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

ouders/verzorgers met 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 Bunnik. 

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 volwassenen van 18 jaar en ouder in Odijk: (Dinsdag 1600-1900, 

woensdag 1530-1715)  

3. Corona-aanspreekpunt 

Op het terrein zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die zijn 

opgesteld in dit protocol. Zij zijn herkenbaar aan hun DanZation! kleding. Aanspreekpunt van 

DanZation! voor leden en gemeente m.b.t. het Corona protocol is Babs Vreman (info@danzation.nl) 

4. Algemeen 

Locatie 

De lessen in Odijk worden gegeven in de buitenlucht op het terras voor het Dorpshuis, Rijneiland 7. 

Wanneer het weer geen lessen in de buitenlucht toelaat, komen de lessen te vervallen en kan er een 

online les via de ledenapp gevolgd worden. 

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. 

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. 

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. 14 dagen nadat de positief 

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

weer naar de dansles komen. 
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6. Algemene hygiëne regels 

 

- Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering 

voor kinderen tot en met 12 jaar) 

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

- Ga voordat je naar de dansles vertrekt thuis naar het toilet, er kan niet geplast worden 

tijdens de les. 

- Was voor je dansles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden 

- Was na de dansles als je weer thuiskomt je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden 

- Vermijd het aanraken van je gezicht 

- Raak elkaar niet aan tijdens de dansles 

 

7. Dansvloer 

We dansen op een stenen ondergrond. De dansles wordt aangepast om blessures te voorkomen. Bij 

de lessen voor 13 t/m 18 jaar en 18 jaar en ouder wordt er een ruimte van 3x3 meter per persoon 

gereserveerd waar de danser zoveel mogelijk in het midden van danst. 

8. Kleding 

Leerlingen kleden zich thuis om en komen omgekleed naar de dansles. Leerlingen dragen losse 

kleding waarin vrij bewogen kan worden. De kleding is aangepast aan de buitentemperatuur. Denk 

bij warm weer aan een eigen bidon en zorg dat deze gevuld is. Smeer je thuis vast in met 

zonnebrandcrème.  

9. Vervoer en aankomst leerlingen 

De leerlingen verzamelen in de linkerhoek aan de rand van parkeerplaats voor het dorpshuis, de 

docent wacht ze hier op en brengt ze hier terug aan het eind van de les. Kom maximaal 5 minuten 

voor aanvang van de les bij het terrein aan. Brengers en halers mogen NIET blijven kijken tijdens de 

les, ook niet heel even. Dit is heel belangrijk, als wij ons hier niet aan houden, kunnen we niet 

doorgaan met de buitenlessen en riskeren we een hoge boete. Houd hier dus rekening mee en zorg 

ervoor dat de docent u hier niet op aan hoeft te spreken. 

10. Tijdens de dansles 

Leerlingen van 13 t/m 18 jaar (en leerlingen die jonger zijn maar met leerlingen van 13 t/m 18 jaar in 

een groep dansen) houden 1,5 meter afstand door te dansen in de aangegeven ruimte van 3x3 

meter. Leerlingen t/m 12 jaar hoeven deze afstand niet te houden maar worden wel gestimuleerd 

afstand te houden door zoveel mogelijk op een vaste plek te dansen. De leerlingen raken elkaar niet 

aan. De docent houdt 1,5 meter afstand van de leerlingen (noodgevallen uitgezonderd). 

11. Vertrek leerlingen 

De lessen op dinsdag stoppen tien minuten eerder. De 2e les op woensdag start 10 minuten later; om 

1625u in plaats van 1615u en is om 1710u afgelopen. De docent brengt de groepen t/m 12 jaar weer 

naar het verzamelpunt aan de rand van de parkeerplaats. Ouders wachten hier met 1,5 meter 

afstand. De docent laat de leerlingen van de groepen vanaf 13 jaar een voor een vertrekken. 

Iedereen vertrekt zo snel mogelijk naar huis.  


