Protocol dansactiviteiten Totally Dance in de buitenlucht voor kinderen en jongeren tot 18
jaar (Versie 1.0 - Datum 4 maart 2021)
1. Doel
Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvatten voor docenten, dansers en ouders/
verzorgers van leerlingen van Totally Dance met betrekking tot het opstarten van activiteiten van
Totally Dance - Koningstraat 64, Beverwijk - volgens de geldende landelijke regels en adviezen
van het RIVM en de gemeente Beverwijk.
2. Reikwijdte
Dit protocol heeft betrekking op de dansactiviteiten van Totally Dance voor kinderen en jongeren
tot 18 jaar.
3. Corona aanspreekpunt
Op het terrein zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die zijn
opgesteld in dit protocol. Aanspreekpunt van Totally Dance voor leden en gemeente m.b.t. het
Corona protocol is Kelly de Haan (info@totallydance.nl)
4. Algemeen
Locatie
Alle lessen worden, tot de dansstudio zelf weer open mag, in de buitenlucht gegeven. Met de
gemeente zijn wij overeengekomen dat wij vanaf dinsdag 9 maart gebruik mogen maken van het
braakliggende terrein op het Moensplein. Bij de indeling van het dansgedeelte houden wij
rekening met een duidelijke ingang en uitgang voor de leerlingen en zal er een routing plan
opgesteld worden.
Wanneer het weer geen lessen in de buitenlucht toelaat, zullen wij onze leerlingen op tijd
informeren.
De buitendanslessen gaan door bij een minimum van 3 dansers.
Geluid
Tijdens de danslessen wordt er gebruikt gemaakt van muziek d.m.v een bluetooth speaker. Het
geluidsniveau bepalen wij in overleg met de gemeente en eventuele bewoners.
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 de gemeentelijke regels.
Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol
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. Opmerkingen en aanvullingen mogen gemaild
worden naar info@totallydance.nl

5. Wanneer mag je niet naar les komen
Leerlingen, ouders en docenten blijven thuis wanneer:
- Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts. Ook als je maar een
beetje last hebt blijf je thuis;
- Iemand uit je huishouden koorts (38 graden of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer naar de dansles laten gaan;
- Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) 10 dagen nadat
de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad mogen de
huisgenoten weer naar de dansles komen.
6. Algemene hygiëne regels
- Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden. Met
uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
- Ga voordat je naar de buiten danslocatie vertrekt thuis naar het toilet;
- Was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
- Was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep;
- Omkleden en douchen doe je thuis. De dansstudio zelf is gesloten;
- Vermijd het aanraken van je gezicht;
- Schud geen handen.
7. Dansvloer
Wij zullen dansen op de straat (stenen). Leerlingen dienen hiermee rekening te houden met hun
schoeisel. Geen dansschoenen, maar buiten gympen.
8. Kleding
- Leerlingen hebben losse kleding aan waarin vrij bewogen kan worden. De kleding is aangepast
aan de buitentemperatuur. Indien het wenselijk is om een extra vestje of jasje aan te hebben
tijdens het vervoer naar de buitenlocatie toe wordt deze langs de omheining geplaatst.
- Leerlingen komen met het juiste schoeisel (gympen) naar onze buitenlocatie.
- Langs de omheining staan markeringen aangegeven waar de jassen e.d. geplaatst kunnen
worden.
- Neem je eigen bidon/water es mee en zorg dat deze gevuld is.
9. Vervoer en aankomst leerlingen
- Kom maximaal 10 minuten voor aankomst van de les aan bij het terrein.
- Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer zodat het openbaar vervoer niet belast wordt.
- Leerlingen worden, indien zij dit niet zelfstandig kunnen, naar de ingang van onze buitenlocatie
begeleid.
- Bij de ingang worden de leerlingen opgevangen door de docent.
- Brengers en halers mogen niet blijven kijken.
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10. Tijdens de dansles
- Alle lessen worden met vijf minuten ingekort zodat de leswisseling soepel kan verlopen.
- Leerlingen worden door de docent naar hun plek begeleid.
- De leerlingen tot en met 12 jaar hoeven zich niet aan de 1,5 meter te houden (en dat gaat ook
niet in de jongste groepen) Wel worden de leerlingen aangemoedigd om op enige afstand van
elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de leerlingen. Bij
de kleine kinderen kunnen wij alleen niet garanderen dat dit ook gaat lukken.
- Dansers van 13 jaar en ouder hoeven tijdens de dansles geen afstand te houden tot elkaar,
maar wel van de docent. Na a oop dienen zij wel weer 1,5 meter afstand tot elkaar aan te
houden.

11. Vertrek leerlingen
- Na de les pakken de leerlingen direct hun spullen die zij bij de omheining hebben geplaatst.
- De docent controleert of de doorgang vrij is.
- De docent laat de leerlingen 1 voor 1 vertrekken.
- De leerlingen verlaten direct het terrein.
- Ouders van jongere leerlingen die niet zelfstandig naar het vervoer kunnen komen wachten in
een rij met 1,5 meter afstand buiten het terrein op hun kind.
12. Rooster
Maandag
16:00-16:55 uur Klassiek/modern 6-7 jaar & Klassiek/Modern vanaf 8 jaar - Judith
17:00-17:55 uur Klassiek/Modern vanaf 10 jaar & Klassiek/Modern vanaf 12 jaar - Judith
18:00-18:55 uur Ballet Workout vanaf 14 jaar - Judith
Dinsdag
16:00-16:55 uur Theater Jazz vanaf 8 jaar - Esmee
17:00-17:55 uur Algemene inhaalles vanaf 10 jaar en 12 jaar | Dance Mix - Esmee (Startdatum 16-3) *
18:00-18:55 uur Algemene inhaalles vanaf 14 en 16 jaar | Dance Mix - Esmee (Startdatum 16-3) *
* Voor de inhaalles dien je je 24 uur van te voren op te geven. Les gaat door bij een minimum van
3 leerlingen.
Woensdag
15:00-15:55 uur Peuter/Kleuterdans inhaalles - Judith (Startdatum 17-3) *
16:00-16:55 uur Streetdance 6-7 jaar & Streetdance vanaf 8 jaar - Judith
17:00-17:55 uur HipHop vanaf 10 jaar en 12 jaar - Renee
18:00-18:55 uur HipHop van 14 jaar t/m 17 jaar - Renee
* Voor de Peuter/Kleuterdans inhaalles dien je je 24 uur van te voren op te geven. Les gaat door
bij een minimum van 3 leerlingen.
Donderdag
16:00-16:55 uur Dance Mix vanaf 8 en 10 jaar - Kelly
17:00-17:55 uur Dance Mix vanaf 12 en 14 jaar - Kelly
18:00-18:55 uur Dance Mix 16 jaar - Kelly
Vrijdag
16:00-16:55 uur Sel 3 - Kelly
17:00-17:55 uur Sel 2 - Kelly
18:00-18:55 uur Sel 1 - Kelly
19:00-19:55 uur Modern/Jazz vanaf 12 jaar dinsdag groep en Jazz vanaf 14 jaar - Kelly
Zaterdag
09:30-10:10 uur Peuterdans zaterdag & zondag groep - Britt
10:15-11:10 uur Kleuterdans zaterdag groep - Britt
11:15-12:10 uur Kleuterdans zondag groep - Britt
12:15-13:10 uur Dance Mix 6-7 jaar zondag groep & Streetdance 6-7 jaar - Kelly
13:15-14:10 uur Streetdance vanaf 8 jaar en vanaf 10 jaar - Kelly
14:15-15:10 uur Streetdance vanaf 12 jaar en vanaf 14 jaar - Kelly

