
Protocol Leerlingen – Balletschool Lisette 

BALLETSCHOOL	Lisette 
PROTOCOL LEERLINGEN 

 
Vanaf 15 januari 2022 geldt dit nieuwe protocol voor dansen in onze studio’s: 

 
ALGEMENE RICHTLIJNEN 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren 
vanaf 13 jaar. 

• Jeugd tot 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
• Bij binnenkomst wordt iedereen vanaf 18 jaar gecontroleerd op een 

coronatoegangsbewijs. 
• Ouders/verzorgers dienen buiten te blijven (proefles ouders uitgezonderd, zie 

onderaan het protocol). 
• Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje in de hal en de kleedkamer. In de 

les hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 
 
 

HYGIËNEMAATREGELEN 
• Bij binnenkomst op de balletschool was je opnieuw je handen met water en zeep 

of gebruik je het desinfectiemiddel dat wij bij de ingang hebben staan. 
• Schud geen handen, nies/hoest in de binnenkant van je elleboog, gebruik 

papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Ga thuis naar het toilet, zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te 

worden van onze toiletten. 
• Neem je eigen drinkflesje met water mee en gebruik niet het glaswerk dat voor 

onze medewerkers bedoeld is. 
 

GEZONDHEIDSCHECK (TRIAGE) 
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de 
balletschool komen. Je mag pas weer komen als op elke vraag NEE geantwoord kan worden. 
 

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meer van de volgende 
(milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts, of je ruikt of proeft plotseling niets meer? 

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde coronaklachten én 
koorts en/of benauwdheidsklachten? 

• Heb je COVID-19 gehad (vastgesteld met een test) en is dit in de afgelopen 7 
dagen vastgesteld? 

• Heb je een huisgenoot/gezinslid met COVID-19 (vastgesteld met een test) en 
heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/dit 
gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
COVID-19 is vastgesteld? 
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RESERVEREN VOOR EEN LES 
Het is te allen tijde verplicht om vooraf te reserveren voor een les. Op de website kun je 
eenvoudig aanmelden voor een proefles en je kunt er ook inschrijven voor het 
schooljaar 2021-2022. Heb je niet gereserveerd (sta je niet ingeschreven, of aangemeld 
voor een proefles), dan mag je ook niet komen. Voor elke les geldt een maximum aantal 
deelnemers. 
 
 

IN EN ROND DE BALLETSCHOOL 
• Ga direct naar de juiste ingang en loop niet onnodig door het gebouw. Voor 

studio 1 wacht je buiten voor de hoofdingang, voor studio 2 wacht je buiten voor 
de zij-ingang links, tot je van de docent toestemming krijgt het pand te betreden. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de aangewezen lestijd en wacht buiten tot 
je naar binnen gelaten wordt. Alleen voor studio 2 geldt: als de voordeur van 
studio 2 open staat, mag je kleedkamer 2 in. Het is verboden om zelf het pand te 
betreden zolang de voordeur gesloten is. De docent doet de deur open en 
begeleidt de dansers naar binnen. 

• Blijf niet langer aanwezig in de balletschool dan gedurende de afgesproken 
lestijd.  

• Jonge leerlingen die niet zelfstandig naar de balletschool kunnen komen mogen 
door ouders/verzorgers tot de deur gebracht worden. Leerlingen dienen ofwel 
zo omgekleed mogelijk naar de dansles te komen, ofwel zich zelfstandig te 
kunnen omkleden, zodat ouders/verzorgers niet de kleedkamer in hoeven.  

• Na afloop van de les dienen ouders/verzorgers hun kind buiten op te wachten. 
Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich zelfstandig kunnen omkleden, dan wel 
zo min mogelijk hoeven om te kleden, opdat de docent hier niet te veel mee 
hoeft te helpen. De docent begeleidt de kinderen weer naar buiten. 

• Ouders/verzorgers* mogen zolang deze maatregelen gelden helaas niet naar 
binnen, we verzoeken jullie buiten de kinderen op te wachten. 

 
*met uitzondering van ouders/verzorgers van proeflessers, zie verder hieronder: 
 
OUDERS/VERZORGERS VAN PROEFLESSERS 
Ouders/verzorgers van proeflessers (bij voorkeur één, maar maximaal twee per kind) 
mogen alleen bij de proefles vanuit de kleedkamer kijken naar de les, onder 
voorbehoud dat zij een QR-code/coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. 
Ouders/verzorgers van proeflessers scannen bij aankomst hun QR-code en wachten 
vervolgens tot de les is begonnen voor ze de kleedkamer binnen binnenkomen. Zij 
verlaten de kleedkamer ongeveer 5 minuten voor het einde van de les en wachten 
verder buiten tot de docent de kinderen weer naar buiten begeleidt. 
 
 

HANDHAVING REGELS 
Als blijkt dat bovengenoemde regels niet worden opgevolgd, zullen onze medewerkers 
je hierop aanspreken en mogelijk het reglement aanscherpen.  


