
 

COVID-19 protocollen per 25 september 2021 

 
 

 
Protocol leerlingen Stardance en Dependance: 
 

• Bij de ingang van de studio en de dependance wordt er bij alle leerlingen een 
gezondheidscheck gedaan. En wordt door de docent de aanwezigheid geregistreerd. 

• Bij klachten die horen bij het coronavirus blijf je thuis en word je geadviseerd je te laten 
testen bij de GGD. 

• Bij binnenkomst in de hal handen desinfecteren (in de dependance bovenaan de trap). 

• Thuis je danskleding al aantrekken, zodat je alleen schoenen en/of jas hoeft te wisselen.  

• Voor leerlingen t/m groep 3 mag er 1 ouder/verzorger mee het pand in om kleding en 
schoenen te wisselen. LET OP! Als de leerling het ook alleen kan, dan heeft dat de voorkeur 
i.v.m. de grootte van onze kleedkamers. 

• Na helpen omkleden ouder/verzorger z.s.m. weer naar buiten. 

• Aan het einde van de les komen de leerlingen naar de barruimte waar zij zich verkleden om 
terug naar huis te gaan. Ouders van leerlingen t/m groep 3 mogen hier eventueel weer bij 
helpen. 

• Ingang via de voordeur; uitgang via de erkerdeuren (barruimte). Bij dependance zelfstandig 
naar binnen en buiten via zijdeur. 

• Voor alle andere leeftijdsgroepen blijft gelden dat leerlingen zelfstandig het pand binnen 
komen en verlaten, zoals we de afgelopen tijd ook gewend waren. 

• In de kleedkamer buitenschoenen en jas in kledingbak of eigen tas. 

• Bij aanvang les je eigen tas/bak uit kleedkamer meenemen de studio in (er blijven geen 
spullen in de kleedkamer achter).  

• De douche mag niet gebruikt worden. 

• Thuis je waterfles vullen. En alleen uit je eigen waterfles drinken. 

• Bij matoefeningen zelf een grote handdoek meenemen die de mat bedekt.  

• Een mondkapje is niet meer verplicht maar als dit beter voelt voor jou mag dit natuurlijk voor 
en na de lessen altijd wel! 
 

De GGD maakt onderstaande splitsing: Graag onderstaande adviezen opvolgen:  
Niet immuun-persoon: Quarantaine na contact met een besmet persoon, optioneel testen bij de GGD na 5 
dagen. Testen bij GGD bij klachten. 
Immuun persoon: Geen quarantaine na contact met een besmet persoon. Testen bij de GGD bij klachten. 
Een persoon wordt door de GGD als immuun beschouwd wanneer deze volledig gevaccineerd is (inclusief 
wachttijd werking vaccin) of COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.  

 
Protocol ouders Stardance en Dependance: 

• Het is helaas niet mogelijk om (een heel lesuur) binnen op uw kind te wachten. Ouders/    
verzorgers mogen bij het halen/brengen van hun kind buiten wachten en/of gebruik maken 
van ons buitenterras.  

• Bij peuters en kinderen t/m groep 8 mag er bij de proefles één ouder/begeleider kijken.     
Andere gezinsleden kunnen we helaas niet toelaten. 

 
 

Bedankt voor uw medewerking namens het Stardance Team!  


