
Richtlijnen omtrent corona – NINOVE 
 

Beste dansers en ouders,  

Binnenkort starten onze danslessen terug op, dit jaar helaas onder een aangepaste versie. Hieronder 

vinden jullie alle informatie. 

 

Heropstart eerste week 

Alle dansers dienen ingeschreven te zijn via leden.dansschoolemotion.be. Elke dansers zal bij 

aankomst digitaal geregistreerd worden door de lesgever in dit systeem, deze lijst dienen wij over te 

maken aan de sportdienst Ninove. 

We vragen ook om vragen via e-mail (info@dansschoolemotion.be) te stellen en NIET aan de 

betrokken lesgever, dit om zoveel mogelijk dicht contact te vermijden. 

Inschrijvingen kunnen enkel via leden.dansschoolemotion.be en betalingen kunnen enkel online of via 

overschrijving (GEEN CASH). 

De eerste les gaat door op zaterdag 19 september 2020. 

Algemene richtlijnen dansers en ouders 

- Kom zoveel mogelijk dansklaar naar de dansles, enkel jas en schoenen nog uit te doen in de 

les, we maken geen gebruik van kleedkamers. 

Ouders dragen een mondmasker bij het afzetten en ophalen van hun kinderen. 

 

Afzetten: wachten aan de ingang sporthal, de lesgever komt daar de kinderen ophalen. Er 

zullen specifieke vakken voorzien worden per sportclub. 

 

Ophalen: de kinderen worden naar de zijkant van de sporthal gebracht (kant park) en 

kunnen daar opgehaald worden. 

 

Dit betekent dat we vragen aan iedereen om zeker OP TIJD te komen, kom niet eerder dan 

10min voor de les en kom je kind meteen na de les weer ophalen. 

 

- Was je handen bij binnenkomen en  buitengaan (wij voorzien handgel) 

- Zieke dansers blijven thuis 

- Iedereen voorziet zijn eigen drinkfles, deze worden niet gedeeld met andere dansers 

- Blijf niet hangen na de les, maar ga meteen naar huis 

http://leden.dansschoolemotion.be/
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Extra maatregelen bij verandering situatie 

Er zijn verschillende codes : 

-12 mag te allen tijde zowel binnen als buiten sporten met contact. 

12+ hangt af van de codes:  

code geel: situatie zoals ze nu is, contact mag binnen en buiten 

code oranje: buiten sporten mag met contact, binnen sporten enkel zonder contact. 

code rood: buiten sporten kan enkel met huisgenoten + 2 vaste personen, binnen sporten is verboden. 

 

PEUTERDANS: specifieke richtlijnen 

Bij de peuterdans laten we dit jaar max 1 begeleider toe in de sportzaal, broers en zusjes worden ook 

thuisgelaten. Tijdens de dansles zijn mondmaskers niet noodzakelijk. 

 

 



Cafétaria 

Indien de cafetaria open is kan je deze bereiken via de hoofdingang van de sporthal. Bij het verlaten 

van de cafetaria gebruiken jullie de uitgang achteraan (via nooduitgang trap naar beneden, dus niet 

via binnentrap). Ook de toiletten achteraan zijn ter beschikking van klanten in de cafetaria. 

 

Open les 

Er zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid geen open les op het einde van de reeks kunnen doorgaan. 

We zullen dit opvangen door een filmpje te maken met de dansers en te verspreiden naar de ouders. 


