
Protocol buitenlessen Dansatelier Over de Linge - juni 2020 
 
Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvatten voor docenten, leerlingen en              
ouders/verzorgers met betrekking tot het opstarten van de buitenactiviteiten/danslessen         
van Dansatelier Over de Linge die vanaf dinsdag 2 juni van start gaan, volgens de geldende                
landelijke regels en adviezen van het RIVM en de gemeente Overbetuwe en Lingewaard.  
 
Dit protocol is een levend document. Het protocol zal in de komende periode aangepast en 
aangevuld worden, daar waar aanpassingen van de landelijke richtlijnen van het RIVM en de 
gemeentelijke regels daar aanleiding toe geven. Ook kunnen onduidelijkheden of zaken die 
in de praktijk niet blijken te werken aangepast worden, dit wordt gecommuniceerd via de 
mail richting de leerlingen en waar nodig richting de gemeente. Opmerkingen en 
aanvullingen mogen gemaild worden naar dansatelieroverdelinge@gmail.com 
 
Corona aanspreekpunt: 
Op de buitenlocatie is de docent die de lessen verzorgd verantwoordelijk voor het 
handhaven van de regels, zoals die zijn opgesteld in dit protocol. Het aanspreekpunt voor 
ouders, leerlingen met betrekking tot het Corona protocol is Elena Schoenfeld, te bereiken 
via de mail: dansatelieroverdelinge@gmail.com of telefoon: 06-292 185 87 
 
Data lessen maand juni 
maandag 8, 15, 22 en 29 juni 
dinsdag 2, 9, 16, 23 jun 
woensdag 3, 10, 17, 24 juni 
donderdag 4, 11, 18, 25 juni 
vrijdag 5, 12, 19, 26 juni 
 

Locaties: 
De dansactiviteiten worden gegeven in de buienlucht op de onderstaande locaties. De 
docenten halen de leerlingen op de onderstaande verzamelplaatsen. Hier zijn voor de 
ouders en leerlingen voldoende parkeermogelijkheden voor auto en fiets.  
 

● Danslocatie Elst: Ligweide achter Sportcentrum de Helster. 
Verzamelplek: Buitenplein voor de ingang van de Helster, Schubertstraat 1 

 
● Danslocatie Huissen: Basketbalveld voor het Schoolplein van basisschool het 

Sterrenbos 
Verzamelplek: Parkeerplaats van het Gemeenschapshuis, Van Wijkstraat 31 

 
● Danslocatie Gendt: Sportpark Walburgen 
Verzamelplek: Ingang van sportcomplex De Bataven, Nijmeegsestraat 65C 

 
● Danslocatie: Bemmel: Schoolplein basisschool Pius X  
Verzamelplek: Ingang van de Kinkel, Cuperstraat 7 
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Wanneer mag je niet naar de les komen: 
Leerlingen, ouders en docenten blijven thuis wanneer: 

● Je last hebt van verkoudheid, benauwdheid of koorts.  
● Als iemand uit je huishouden koorts (38 C° of meer) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Pas als iedereen binnen je huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je 
weer naar de dansles komen. 

● Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus. Pas 14 
dagen nadat de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft 
gehad mogen de huisgenoten weer naar de dansles komen. 

 
Algemene regels: 
Het is van groot belang dat ouders en leerlingen zich aan de regels van dit protocol houden. 
Mocht dit niet gebeuren dan heeft de docent het recht om ouders/verzorgers en/of 
leerlingen weg te sturen en/of niet toe te laten in de les. 

● De docenten houden bij alle leerlingen 1,5 meter afstand 
● Leerlingen van 13 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere 

leerlingen en de docent. 
● Was voor je les thuis je handen met water en zeep. 
● Op de danslocatie zorgen wij dat er voldoende desinfectiemiddel aanwezig is voor 

alle leerlingen.  
● Was na het dansen, bij thuiskomst je handen met water en zeep 
● Fysiek contact is in geen enkele leeftijd toegestaan. Hier houden ook de docenten in 

hun lesvoorbereiding rekening mee. 
● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

 
BELANGRIJK!  
Ga net voor vertrek naar het toilet, op de locaties hebben we geen toegang tot een toilet.  
 
Kledingvoorschriften:  
Omkleden is niet mogelijk op de locatie, zorg dat je thuis je danskleding aantrekt. 

● Trek geen dansschoentjes en balletpak aan 
● Zorg dat je sportschoenen draagt, het liefst met goede demping. 
● Zorg dat je makkelijke kleding aantrekt waar je vrij in kunt bewegen  
● Neem elke les een warme trui of vest mee 
● Smeer je bij lekker weer in met zonnebrand 
● Neem een tas mee waar je een bidon, extra jas/vest en eventueel je mobiel in kan 

doen, zo houden we onze spullen netjes bij elkaar.  
 
Aankomst leerlingen: 

● Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les naar de locatie. 
● De docenten vangen de leerlingen op bij de aangegeven verzamelplek. 
● Leerlingen worden (alleen indien zij dit niet zelfstandig kunnen) naar de 

verzamelplaats begeleid door maximaal een ouder/verzorger.  
● Ouders/verzorgers mogen niet mee naar de locatie en worden verzocht niet te 

blijven wachten op het parkeerterrein. Ouders die van ver komen kunnen blijven 
wachten in de auto op de parkeerplaats. 

 

 



Vertrek leerlingen: 
● De leerlingen worden door de docent teruggebracht naar de verzamelplek. 
● Wij vragen de ouders/verzorgers op tijd weer bij de verzamelplaats aanwezig te zijn. 

Ben je als ouder te laat, dan nemen we je zoon/dochter weer mee naar de 
danslocatie en kan hij/zij pas weer opgehaald worden als die les afgelopen is.  

● Wij vragen de ouder/verzorgers en leerlingen direct na de les weer te vertrekken 
 

Weersomstandigheden: 

De weersomstandigheden hebben bij de buitenactiviteiten invloed of de les wel of niet door 

kunnen gaan. Op de website geven we per dag aan welke code van toepassing is. Houdt de 

website daarom op jouw lesdag goed in de gaten! De les mag een keer uitvallen zonder dat 

hier consequenties aan vast zitten. Mocht de les meer dan een keer uitvallen, dan worden 

de lessen online gegeven of in juli ingehaald.  

 

Code GROEN: De buitenlessen gaan door! 

Code ORANJE: De buitenlessen gaan in eerste instantie door, maar er is regen voorspeld. 

Houdt de website goed in de gaten, want de les kan een uur voor de start code rood 

worden. Als de les is begonnen en het gaat regenen tijdens de dansles dan wordt de dansles 

gestaakt en wordt iedereen vriendelijk verzocht de activiteit te verlaten of opgehaald te 

worden. We willen de ouders/verzorgers bij code oranje het weer goed in de gaten te 

houden en bij regen hun kind weer op te komen halen. Neem bij code oranje ook een 

paraplu mee. 

Code ROOD: De weersomstandigheden zijn zo slecht, de buitenlessen gaan niet door! 

 

 


