
Gedragscode G-Power (eerste les) (turnzaal Sint-

Franciscus) 

 

Vóór je vertrekt 

• Ziek / koorts / hoest / verkoudheid of huisgenoot met symptomen: BLIJF THUIS! 

  
• Verwittig tijdig je lesgever als je afwezig zal zijn 

• Trek je danskledij thuis reeds aan ( kleedkamers worden niet gebruikt ) 

• Check of je al je spullen hebt zodat je niets moet lenen, voorzie bij voorkeur een tas voor je 

spullen, denk ook aan een paraplu bij regenweer 

• Label je drinkbus met je naam, zodat er geen verwarring kan ontstaan 

• Controleer of je je mondmasker bijhebt 

 
• Was je handen 20 seconden met water en zeep 

 
 

 

Verplaatsing 

• Ga bij voorkeur alleen of enkel met een huisgenoot naar de locatie van je dansles 

 

Aankomst  

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de les aan 

• Wacht buiten op het pad tussen parking en ingang tot je lesgever je komt halen 

• Je draagt een mondmasker en houdt 1,5m afstand tot je in de danszaal bent. 

(G-dansers die geen mondmasker kunnen dragen owv medische redenen kunnen dit aan de 

lesgever doorgeven, indien dit gegrond is houden we hier zeker rekening mee) 

  
 

 

 

 



• Ontsmet je handen bij aankomst  

 
 

• In de danszaal mag je mondmasker af 

  

 

• Neem onmiddellijk een plaats in in de zaal op voldoende afstand van de anderen 

  
 

 

• Ouders die hun zoon/dochter naar de dansles brengen worden geacht om buiten het gebouw te 

wachten tijdens de dansles, er kan geen gebruik gemaakt worden van de gangen of refter als 

wachtruimte. 

 

Tijdens de dansles 

• Aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five 

 
 

• Houdt voldoende afstand van je mededansers 

 
 

• Gebruik alleen je eigen drinkbus 

 

 

 

 



• Probeer je gezicht niet aan te raken 

      

• Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi 

 
 

• Je gaat steeds alleen naar het toilet en zet hiervoor steeds je mondmasker op. Ook hier kunnen we 

indien nodig voor onze G-dansers andere afspraken maken. Bespreek deze zaken zeker met de 

lesgever 

  
 

• Spoel het toilet door met gesloten deksel 

 

• Respecteer ten allen tijden de gedragsregels die je lesgever/de club oplegt 

 

Einde van je les 

• Voorlopig stopt je les 5 minuten vroeger om te vermijden dat je de volgende groep/dansbubbel 

kruist.  

 

• zet je mondmasker op en vertrek zodra je klaar bent 

 
• ontsmet je handen 

 
 

• Verlaat onmiddellijk het gebouw. Ga naar de parking via het voetpad. 

• Ouders die hun kind ophalen wachten buiten aan de kant van de poort zodat de volgende dansers 

op het pad tussen parking en ingang kunnen wachten. Vertrek met uw kind dan langs het voetpad, 

zodat jullie de volgende dansers niet moeten kruisen. 
• Blijf niet hangen bij de fietsenstalling of parking 


