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Dansschool Style2use vzw 

 

Protocol COVID-19-maatregelen 

COVID-19 verantwoordelijke  

Evelien Smet: info@style2use.be , 0477 78 08 31 (vanaf oktober bevallingsverlof) 

Julie Spooren: info@style2use.be , 0476 08 69 00 

 

Zij zijn het aanspreekpunt i.v.m. COVID-19. 

Indien je symptomen van COVID-19 hebt, blijf je thuis en breng je onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte. 

Danslessen worden voor die lesbubbel dan stopgezet voor 14 dagen. Indien er een gezinslid of iemand van je bubbel 

besmet is, blijf je ook thuis en verwittig je ons. Deze dansles wordt ook stopgezet totdat het resultaat van de 

betrokken danser gekend is. Indien dit negatief is, dan kunnen de trainingen weer hervat worden. 

Algemeen 

 
Verplichte registratie op voorhand  

 
Op voorhand inschrijven/registreren is verplicht omwille van contacttracing. Je kan u inschrijven via 

www.style2use.be (in menu onder “inschrijven” vindt u een link naar een online inschrijfformulier.) 
Vlak voor iedere les roept de lesgever alle namen die ingeschreven zijn af (aanwezigheidslijst). Zo weten wij te allen 

tijde wie er aanwezig was in elke dansles en wie er verwittigd zou moeten worden indien nodig. 

 

Maximumaantal dansers toegelaten per zaal/les 
 

Er wordt rekening gehouden met 1 danser per 10m² voor de danslessen. Hieronder vindt u de maximum toegelaten 

sporters per zaal. Om genoeg plaats te hebben en goed te kunnen dansen (en niet tegen de kant van de muur of 

vlak tegen de spiegel), zullen wij in onze danslessen iets minder dansers kunnen toelaten dan hieronder is 

opgegeven. 

 Geen contactsport (gewone 
danslessen zonder contact)  
= 10m² 

Indien contactsport = 30m² 

GROTE DANSZAAL  Max 32 (incl. lesgever) Max 7 (incl. lesgever) 

KLEINE DANSZAAL Max 23 (incl. lesgever) Max 10 (incl. lesgever) 
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Dansers 
Aankomst / parking  

 
• Kom niet vroeger dan je dansles start, want het is niet toegestaan om te wachten in de gangen/cafetaria. Bij 

regenachtig weer wacht je even in de auto. 

• Dansers wachten steeds buiten aan de inkom (aan het bruggetje, vlak voor de cafetaria) tot de danslesgever 

ze komt halen. De hele dansgroep gaat dan op het voorziene uur samen met de lesgever naar binnen. 

Hierdoor is het mogelijk dat danslessen 5 minuten vroeger stoppen en 5 minuten later beginnen. 

+12 jaar: Ouders zetten hun kinderen af op de parking. De dansers kunnen zelf naar de inkom wandelen en 

daar wachten.  

- 12 jaar: Ouders kunnen mee tot aan de inkom (buiten aan bruggetje) wandelen en even mee wachten.  

Hou er rekening mee dat ook andere sportclubs hier zullen wachten tot hun training start, hou dus ook 

afstand van deze groepen. 

• Iedereen + 12 jaar draagt steeds een mondmasker! Je mondmasker mag enkel af in de danszaal zelf, steek 

het dan veilig weg in je sportzak of jas (laat je mondmasker niet rondslingeren). -12 jaar moet geen 

mondmasker dragen. 

 

Binnen komen complex Brieleke  

 

• Ontsmet eerst je handen aan de inkom. 

• Er wordt een apart gangetje voorzien voor de sporters bij het betreden van de cafetaria. Zo moet je niet 

door de cafetaria (langs de tafels) lopen. Samen met je lesgever en groep ga je naar binnen, naar de 

danszalen. 

• Mondmasker +12 jaar dragen we nog steeds. 

• Ouders mogen het ‘sportgedeelte’ niet betreden of kunnen ook niet kijken naar de danslessen aan de 

ramen in de gang. Indien je in de cafetaria aan een tafeltje zit en een drankje bestelt, kan je wél in de 

cafetaria wachten tijdens een dansles.  

Houd hier rekening mee voor de danslessen van de allerkleinste (miniballet, minidans)!  

Bereid hen thuis al wat voor, dat mama of papa dus niet mee tot aan de danszaal mag gaan. De lesgever zal 

hen begeleiden naar de zalen. 

• De kleedkamers zijn gesloten, dus kleed je thuis al om (Ook voor miniballet/preballet doe je uw maillot thuis 

al aan. Heb je nog geen balletuniform? Dan kan je dat komen passen/bestellen op de voorziene tijdstippen. 

Dus passen in de cafetaria vlak voor of na een les is niet meer mogelijk). 

• Neem voor de zekerheid ook een trui mee (want de deuren/ramen blijven openstaan tijdens de lessen om 

de ruimte voldoende te ventileren). 

• Dansers en lesgevers bewaren steeds de 1,5 meter-afstand. Ook tijdens de danslessen (het sporten zelf) 

proberen we zoveel mogelijk de afstand te bewaren. Dansers kunnen dansen op de voorziene oranje 

kruisen, dat voldoende ruimte tussen de dansers voorziet.  
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Binnen komen danszalen 

 
• Volg de pijlen op de grond en lees goed de ‘bordjes’ aan de deuren van ingang/uitgang. 

• De ingang van de grote danszaal is niet langs de dubbele deur zoals we gewoon zijn, 

 maar wél langs de verste deur in de gang. De uitgang is dan de andere deur.  

Voor de kleine danszaal is de ingang ook de verste deur. (→ zie plannetje) 

• Ontsmet je handen bij het binnen komen van de danszaal. S2U voorziet hier handgel. 

• Je jas/trui of gerief leg je aan de zijkant in de danszaal. De lesgever zal begeleiden waar je dit kan leggen. 

• Dansers en lesgevers bewaren steeds de 1,5 meter-afstand. Ook tijdens de danslessen bij +12 jaar lessen 

(het sporten zelf) zullen we de afstand bewaren. Dansers kunnen dansen op de voorziene oranje kruisen.  

• Neem je eigen drinkbus mee (liefst met naam op). Je kan ook iets kopen in de cafetaria. 

• Wanneer je tijdens de les naar het toilet gaat, draag je jouw mondmasker (+12 jaar). Was je handen in het 

toilet en ontsmet je handen ook terug bij het binnenkomen van de zaal. 

Ouders 
 

• Ouders mogen het sportgedeelte niet betreden, ze kunnen wel wachten in de cafetaria als ze aan een 

tafeltje gaan zitten en iets bestellen. 

• Draag steeds een mondmasker. Het mondmasker mag afgezet worden als je aan een tafeltje zit. Indien je 

naar toilet gaat moet dit weer aan. 

• Breng je kind(eren) tijdig naar de dansles (niet te vroeg) en volg de afspraken van de club. Indien je te vroeg 

bent, wacht dan even in de auto. Haal direct na de training jouw kind(eren) op en wacht in de auto (bij 

kinderen -12 jaar kan je wachten aan het bruggetje, vlak voor het terras). De lesgevers brengen de kinderen 

weer naar buiten. 

• Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen 

van de begeleiding opvolgen.  

 

Extra voor lesgevers 
 

• Na gebruik van de dansles ontsmet je de muziekinstallatie met de desinfecterende spray die S2U voorziet. 

• Komt er na jou geen les meer? Sluit dan even de ramen en de muziekinstallatie bij het weggaan.  

• Houd goed toezicht dat de dansers op hun voorziene oranje kruis blijven dansen (afstand bewaren). 

• Zorg ook dat je op tijd stopt met je les (5 minuten op voorhand), zodat er nog tijd is om deze groep naar 

buiten te begeleiden en de volgende groep mee naar binnen te begeleiden. Dansers mogen de 

gangen/zalen niet alleen betreden. Ze moeten buiten wachten (aan het bruggetje) tot de lesgever hen komt 

ophalen.   

• Bereid je les goed voor en maak ze coronaproof (dus geen partnerwerk of dergelijke).  

• Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldrol op.  

Neem een signaalfunctie op voor ouders, collega-lesgevers, sporters, … om zaken te melden die niet in lijn 

zijn met de corona-maatregelen of niet gepast zijn.  
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 Ingang grote zaal  

Ingang kleine zaal → 

 Uitgang grote zaal  

Uitgang kleine zaal → 
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