Domeinspecifieke communicatie DANS - schooljaar ’20-’21

Vanaf 1 september mogen de danslessen weer plaatsvinden in onze academie! Voor
deze opstart volgen we de richtlijnen van het ministerie van onderwijs in overleg met
de virologen. Zo zullen we 1 september kunnen starten in fase geel. De algemene
regels blijven gelden voor het hele Kunstacademie, maar voor de dansafdeling zijn er
nog enkele extra afspraken
Algemeen voor alle dansers:
● Handhygiëne blijft verplicht: was je handen bij aanvang en einde van de lessen.
● Je hebt je dansoutfit al aan vòòr je naar de academie komt. Ook bij vertrek hou je
je outfit aan. (Je mag wel een jogging en schoenen erover aandoen).
● Je neemt afscheid van je ouders aan de ingang. Ouders komen NIET mee naar
binnen.
● Je gaat naar de kleedkamer en zet je schoenen en kleren in één vakje. Daarna
was je je handen in de kleedkamer en betreed je de klas. Je blijft niet hangen in de
kleedkamer, dit is enkel een doorgang van vakje naar wasbak naar balletzaal.
● Na de les verlaat je de kleine zaal in het hoofdgebouw via de tuindeur. Ouders
mogen hun kinderen daar ophalen. Ook in de Factorij wachten de ouders buiten op
hun kinderen.
● Wanneer je ziek bent, blijf je thuis.
● De lokalen worden zo goed mogelijk verlucht.
Dansers jonger dan 12 jaar:
● Geen mondmasker
● De dansers hoeven onderling geen afstand te bewaren.
● De docent draagt een mondmasker als de 1,5 m afstand tot de kids niet
gewaarborgd kan blijven. Als de docent vanvoor staat kan het masker af.
● Geen grondoefeningen.
Dansers vanaf 12 jaar:
● Je draagt een mondmasker bij het betreden van het gebouw.
● Je draagt een mondmasker bij het betreden van de danszaal.
● Als je de afstand van 1,5 m (4m2) niet kan bewaren tov je mededansers, dan zet je
je masker op. Kan je wel de afstand bewaren, omdat de ruimte groot genoeg is, dan
mag je je mondmasker afzetten.
● We doen geen grondoefeningen.
● We doen geen partnerwerk.

