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 PROTOCOL DANSLESSEN KUNSTENCENTRUM VENLO  

VANAF 31 AUGUSTUS 2020 

 

 

 

Algemene hygiëneregels voor de dansles 

• De ouders/verzorgers informeren hun kinderen over de algemene 

veiligheidsvoorschriften en hygiëneregels. 

• Bij (verkoudheids)klachten of wanneer iemand binnen je gezin koorts heeft (vanaf 38 

graden Celsius), blijf je thuis. Bij groepslessen geldt deurbeleid en wordt er bij 

binnenkomst geïnformeerd naar je gezondheid.  

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Desinfecteergel staat voor je klaar.  

• Volg de aangegeven route als je van het gebouw gebruik maakt. 

 

Voorbereiding algemeen en algemene richtlijnen Kunstencentrum Venlo 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• Volg de instructies van medewerkers op. 

• Houd ten allen tijde 1,5 meter afstand.  

• Hoest en nies in je elle boog.  

•  Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.  

 

Voorbereiding thuis 

• Ga voordat je naar de les vertrekt thuis naar het toilet. 

• Was je handen thuis voordat je naar de dansles gaat.  

 

Danskleding 

• Vanaf 1 juli mogen de cursisten weer gebruik maken van de kleedkamers. Daarbij is 

het voor cursisten van 18 jaar en ouder van belang de 1,5 meter regel in acht te 

nemen. 

• Wij adviseren, indien mogelijk, om zoveel mogelijk in danskleding naar de les te 

komen. 

• Neem je eigen bidon voorzien van naam, gevuld met water, mee om uit te drinken. 

 

Op de leslocatie 

• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de dansles. 

• Je bent maximaal 5 minuten voor aanvang van je les op de leslocatie. 

• Indien nodig mogen de ouders/verzorgers voor de eerste les hun kinderen (t/m 7 

jaar), volgens de aangegeven route binnen het gebouw begeleiden naar de deur 

van de kleedkamer (op locatie Tegelen begeleiden naar het leslokaal). 

• De kinderen worden bij de deur van de kleedkamer/leslokaal opgevangen door de 

docent van Kunstencentrum Venlo. Vervolgens kunnen de ouders/verzorgers via de 

aangegeven route weer het gebouw verlaten.  

• Na afloop van de les zal de docent zorgen voor de begeleiding van de cursisten naar 

de uitgang van het gebouw. Daar kunnen de ouders de cursisten ophalen. Let wel op 

het houden van 1,5 m afstand. 

• Ouders kunnen niet bij de les aanwezig zijn.  

• De hal in het Goltziusgebouw is gesloten. 

• De luchtcirculatie in onze danszalen voldoet aan de eisen die hiervoor gelden. 

• Toiletten zijn gesloten. Alleen in geval van nood mag gebruik gemaakt worden van 

het invalidentoilet. 

 

Tijdens de danslessen 

• Dansers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 m afstand houden tot alle andere 

personen. 

• Bij dansers t/m 17 jaar is de afstandsbeperking van 1,5 m onderling niet van 

toepassing. 
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Na de dansles 

• Verlaat direct na de danslessen het gebouw. 

• Was je handen na thuiskomst van de dansles.  

 

Peuterdanslessen 

• Kom in danskleding naar de leslocatie. 

• De ouders kunnen de cursisten in de hal de schoenen en jas uitdoen. De docent haalt 

de cursisten op voor de les en begeleidt ze na afloop terug naar de hal. 

• Ouders kunnen niet bij de les aanwezig zijn. 

 

 

 

 


