
Protocol Leerlingen – Balletschool Lisette 

BALLETSCHOOL	Lisette 
PROTOCOL LEERLINGEN 

 
Vanaf 25 februari 2022 geldt dit nieuwe protocol voor dansen in onze studio’s: 

 
 

 
HYGIËNEMAATREGELEN 

• Bij binnenkomst op de balletschool was je 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 COVID-19 (vastgesteld met een test) en is dit in de afgelopen 7 dagen 
vastgesteld? 

 
Ben je in nauw contact geweest met, of huisgenoot van iemand waarbij COVID-19 is 
vastgesteld? Doe de quarantainecheck om te kijken of je in quarantaine moet of 
gewoon naar de les mag komen.  

 
 
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. 
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IN EN ROND DE BALLETSCHOOL 

• Jonge kinderen die door ouders gebracht worden dienen samen buiten te 
wachten tot ze door de docent gehaald worden. Kom daarom niet eerder dan 5 
minuten voor de aangewezen lestijd. De kleedkamer dient eerst verlaten te zijn 
door alle leerlingen uit de les ervoor. De jonge 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 om daarmee 
te helpen. 

• Oudere leerlingen die zelfstandig naar de balletschool komen kunnen ongeveer 
10 minuten voor aanvang van hun les zelf de kleedkamer betreden en dienen 
omgekleed klaar te staan op het moment van de leswissel, zodat er in de 
kleedkamer niet meer dan één groep tegelijk aanwezig is. 

• Ouders/verzorgers van leerlingen mogen pas in de kleedkamer om een stukje 
mee te kunnen kijken van de les, als er geen leerlingen meer in aanwezig zijn 
(dus pas na de start van de les). Let wel! Uiterlijk 5 minuten voor het einde van de 
les van uw kind, of zodra er nieuwe leerlingen arriveren voor de volgende les 
dienen alle ouders/verzorgers onmiddellijk de kleedkamer te verlaten en buiten 
te wachten. Kleedkamers zijn er in hoofdzaak voor de leerlingen om zich te 
kunnen omkleden. 

• 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 jongste kinderen weer naar buiten. 

 
 

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


