
 

Protocol PHOENIX dansen met kinderen t/m 12 jaar 
Tijd: peuters  16.00 – 16.45 uur   
Tijd: onderbouw  15.00 – 15.45 uur  
Tijd: middenbouw  15.15 – 16.00 uur 
Tijd: bovenbouw  16.15 – 17.15 uur 
Plaats:  
Peuters en Onderbouw: grasveld speelplaats achter Fabianusstraat of plein voor De Veste 
Midden- en Bovenbouw: buiten op het plein van De Praktijkschool achter De Veste 
 
Volgens protocol dansondernemers 3 maart 2021: 
Dansen in een dansschool is op dit moment niet toegestaan.  
Jongeren tot 18 jaar mogen op dit moment wel buiten dansen. 
Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar en de docent. 
 
We houden onderstaande regels aan: 

• Naleven van onderstaande RIVM richtlijnen;  
dus thuisblijven bij de volgende (milde) klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, 
keelpijn, moeilijk ademen, koorts. 
De leerling mag pas weer naar dansles als deze 24 uur geen klachten meer heeft. 
Indien iemand in het huishouden van de leerling koorts (vanaf 38 graden) heeft komt de 
leerling ook niet naar dansen. 

• De ondernemer zorgt ervoor dat hij te allen tijde weet wie er aanwezig is op een 
accommodatie. De ondernemer legt dit tijdelijk vast, ten behoeve van eventueel 
Bronnen- contact- onderzoek COVID-19. 
 

• Leerlingen onderling en docent mogen elkaar aanraken en samen dansen 

• Lessen zijn aangepast aan buiten dansen op gras of tegels 

• Materialen worden voor- en na gebruik gewassen/schoongemaakt en door één 
leerling gebruikt 

• Jassen/tassen/schoeisel buiten laten op aangegeven plaats 

• Vooraf thuis omkleden 

• Vooraf thuis naar het toilet (hoge nood: één leerling tegelijk onder begeleiding 

• Handen wassen na toiletgebruik (zie handen-was-regels) in toiletruimte. 

• Leerlingen komen (als het kan) alleen 

• Voor jonge leerlingen geldt: halen en brengen door één persoon en op afstand 
wachten of naar huis gaan (Gemeente Apeldoorn: zonder toeschouwers en ouders)  

• Kort voor de les komen en meteen na les weer weggaan  

• Tijdens de dansles is er geen publiek toegestaan 

• Zo mogelijk lopend of op de fiets komen 

• Naast de docent zorgt een begeleider voor uitvoering en handhaving van de regels. 

• Als er door omstandigheden (m.n. het weer) niet ‘live’ kan worden gedanst wordt dit 
via mail of app door de docent aan de ouders doorgegeven. 

• De vereniging noch de docent kunnen verantwoordelijkheid of verwijtbaarheid 
worden aangerekend voor een eventuele besmetting of de gevolgen daarvan. Door 
naar de dansgroep bij Phoenix te komen onderschrijf je dit door het bestuur 
opgestelde protocol en de daarin gestelde voorwaarden. 


