
Gedragscode Kinderen 1 (turnzaal Sint-Franciscus) 

Vóór je vertrekt 

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

• Laat tijdig weten aan de lesgever wanneer je kind niet naar de les komt 

• Trek danskledij thuis reeds aan (kleedkamers worden niet gebruikt) en voorzie makkelijke 

schoenen die uw kind zelf kan aantrekken. 

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

spullen en denk aan een paraplu bij regenweer voor uzelf als u op komt halen. 

• Label de drinkbus/kledij met de naam van uw kind, zodat er geen verwarring kan ontstaan 

• Controleer als ouder of je een mondmasker bijhebt voor jezelf en kinderen boven de 12 jaar 

• Laat je kind thuis nog naar het toilet gaan en laat ze hun handen 20 seconden wassen met water 

en zeep 

 

Verplaatsing 

• Kom bij voorkeur alleen met je eigen kind naar de locatie van de dansles 

 

Aankomst  

• Wees op tijd, maar niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de les  

• Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels 

• Ouders dragen een mondmasker en houden 1,5m afstand van andere ouders en dansers. 

• Ontsmet de handen van uw kind met de door ons voorziene ontsmettingsgel 

• Wacht buiten op het pad tussen parking en ingang tot de lesgever je kind komt halen. Ouders zijn 

niet toegelaten binnen de schoolgebouwen.Probeer je kind vervolgens aan de deur af te zetten als 

de lesgever er is en niet te blijven hangen. (Bij jonge kinderen uiteraard in overweging genomen 

dat uw kind daar “klaar” voor is. We willen absoluut geen traumatische ervaringen voor uw kind 

creëren.)  

• Blijven kijken in de les of wachten tijdens de les is niet toegestaan.  

 

Tijdens de dansles 

• Wijs uw kind erop alleen de eigen drinkbus te gebruiken 

• Kinderen onder de 12 hebben geen mondmaskerplicht en moeten onderling geen afstand houden, 

enkel tot +12-jarigen die: 

▪ geen huisgenoten zijn  

▪ of niet behoren tot hun uitgebreide bubbel van 5  

▪ of niet behoren tot hun dansbubbel van 25  

 

Einde van de les 

• Voorlopig stopt de les 5 minuten vroeger owv de maatregelen. Dus om 11u25. 

• Vergeet niet altijd uw mondmasker op te zetten als u uw kind komt halen en hou voldoende 

afstand van de andere ouders en kinderen buiten uw gezinsbubbel 

• Wees op tijd 

• De lesgever brengt uw kind terug naar buiten.Ga dus niet binnen, maar wacht 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. 

• Zorg dat u voldoende ruimte laat en meng u niet onder ouders en kinderen van de volgende 

dansbubbel  

• Ontsmet de handen van uw kind met de door ons voorziene ontsmettingsgel 

• Vertrek zodra je kind klaar is, blijf niet hangen, zodat jullie andere dansbubbels zo weinig mogelijk 

kruisen 

• Blijf ook niet hangen bij de fietsenstalling of parkeerplaatsen 


