Coronaprotocol
afspraken met leerlingen en ouders van: Theaterschool De Springplank Amersfoort

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (vanaf dinsdag 2 juni 2020)
We zijn allemaal heel erg blij dat we weer mogen starten! Maar om dat op een veilige manier te
kunnen doen moeten we met elkaar duidelijke afspraken maken. We hebben in dit protocol alles
samengevat wat jullie moeten weten dus lees het samen goed door voordat de lessen weer beginnen.
En vooral: houd je aan de afspraken! Alleen als we allemaal goed samenwerken, kunnen we op een
veilige en prettige manier weer samen genieten van de theaterlessen!
Algemeen
Indien je niet naar de les komt meld je je af via info@theaterschooldespringplank.nl En verder
dienen we ons allen te houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM. Deze zijn leidend:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Begroet elkaar vriendelijk maar schud geen handen als je elkaar weer ziet.
Probeer niet met je handen aan je gezicht te zitten.
Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden/gezin koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden/gezin positief getest is op ´t coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Iedereen vanaf 13 jaar en ouder houdt zich binnen aan de afgesproken anderhalve meter
afstand (1,5 meter afstand is minimaal 2 armlengtes!). Deze afspraken kunnen door het RIVM
binnenkort misschien versoepeld worden maar tot die tijd houden we deze afspraak vast.
Ga voordat je vertrekt naar het sportveld, de theaterschool, Het Nieuwe Eemland of Flint naar
het toilet! Op het sportveld en op het schoolplein van het Nieuwe Eemland is in principe geen
toilet aanwezig alleen een noodtoilet dat na ieder gebruik gereinigd dient te worden! Dus deze
is echt alléén voor noodsituaties!
Hoest en nies in je ellenboog en gebruik bij het snuiten van je neus papieren zakdoekjes die je
zelf in een plastic zakje bewaart en mee naar huis neemt.
Was je handen voordat je de les in gaat met zeep of met de handgel die voor jullie klaar staat.
Was je handen na de theaterles als je weer thuis bent.
Kom niet eerder dan 5 minuten vóór aanvang van de theaterles naar de plaats waar je les hebt
en ga na afloop (hoe moeilijk dat soms ook is) direct naar huis. Je kunt, om gezellig na te
praten altijd elkaar bellen of (groeps)appen.
Check iedere week voor je naar de les komt op de site, op Facebook of in je appgroep of er
veranderingen in het rooster zijn. Stel dat het heel erg slecht weer is dan kunnen we niet
buiten les geven en kom je misschien voor niks.
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Houd er rekening mee dat jij (indien je onder de 13 jaar bent) misschien iets minder bevattelijk bent
voor het coronavirus, maar dat je het virus wel degelijk kúnt overbrengen, ook via de materialen die
je aanraakt. Op de theaterschool of op de andere locatie, zijn ook docenten en begeleiders aanwezig
die de theaterlessen voor jou mogelijk maken. Ook voor hun veiligheid is het belangrijk dat je je aan
alle afspraken houdt!
Vóór de lessen
Het belangrijkste verschil met ‘normale’ lessen is dat jongeren van 13 t/m 18 jaar binnen in het
gebouw afstand van elkaar moeten houden en dat er géén andere ouders in het gebouw van de
theaterschool of zalen van Flint aanwezig mogen zijn dan de aangewezen begeleiders en docenten.
•

•
•
•
•
•

•

•

Ga vóórdat je naar de lessen vertrekt thuis naar de W.C. > op de theaterschool, in Flint, op
het Nieuwe Eemland of ‘t sportveld kun je in principe niet naar de wc! Alleen in ’n noodsituatie omdat de (nood)W.C. volgens richtlijnen weer direct schoongemaakt moet worden.
Was vóór de les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
Kom omgekleed naar de les en neem je dansschoenen in een tas mee tenzij je buitenles hebt
en dan kom je op je sneakers!
Neem indien je dat nodig hebt je eigen, gevulde waterfles mee. De W.C.´s zijn in principe
dicht dus je kunt ‘m daar niet vullen.
Kom ook zoveel mogelijk alléén (of met max. 1 begeleider uit jouw huishouden) en op eigen
gelegenheid (zoals fiets of scooter) naar de leslocatie.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor je les aan op de locatie en wacht rustig tot één van de
docenten en/of begeleiders instructies geeft wie en hoe je naar de les loopt. Ga NIET over de
gangen, balustrades, theatergang, schoolplein of sportveld rondlopen of rennen.
Kom je met de fiets of scooter? Dan stap je bij het bereiken van het terreinaf en loop je met
je fiets of scooter naar de fietsenstalling. Dáár parkeer je je fiets/scooter op de daarvoor
aangegeven (en NIET willekeurige) plaats!
Word je door je ouders met de auto gebracht? Dan mogen je ouders NIET mee naar de plaats
waar de les zelf gegeven wordt op de theaterschool, in Flint, op Het Nieuwe Eemland of op
het sportveld. Zij laten jou uitstappen op de parkeerplaats en rijden, als ze gezien hebben dat
één van onze begeleiders jou heeft gezien en genoteerd heeft, direct weer weg. Alleen bij de
buitenlessen mag je evt. achter het rood witte lint wel naar de les blijven kijken.

Tijdens de les
• Volg altijd de aanwijzingen op van de docenten en/of begeleiders op de leslocatie.
• Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt: niet te dicht bij elkaar! Houd 1,5 meter afstand tot
elkaar en alle andere personen, dus ook tot docenten, begeleiders en andere leerlingen.
• Gebruik alleen je eigen materialen (dansschoenen, map, liedjes op papier, script, eigen
drinkfles en potlood).
• Rekwisieten worden alleen door de docent aan jou gegeven omdat ze telkens door de docent
gedesinfecteerd worden indien we deze voor een scène nodig hebben.
Je pakt zelf dus geen spullen uit de toneelkast of elders in de lokalen! Ook andere benodigde
materialen zoals lessenaars, krukjes, kubussen of stoelen worden door de docenten uit de
kast gepakt. Mocht één van jullie een rekwisiet voor een scene nodig hebben dan wordt deze
eerst door de docent schoongemaakt.
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Coördinatoren
In de theaterschool, Theater Flint, Het Nieuwe Eemland en op het sportveld worden coördinatoren
aangesteld. Zij dragen zorg voor het correct uitvoeren van alle richtlijnen die landelijk door het RIVM
zijn vastgesteld. Hieronder de coördinatoren per locatie per dag:

Dag:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

De Springplank
Elleke en Marc
Marc en Jeroen
Marc en Jeroen
Barbara en Jeroen
Barbara en Jeroen

Flint (Ing. SP)
B, M. of Jer.
Barbara, Marc
Barbara, Marc
Barbara, Marc
Barbara, Marc

Sportveld (Keerkring)
B, Marc of Jeroen
Elleke en Jorien/Koen
Elleke en Koen/Jorien
Elleke of Marc
Elleke, Barb. M. of Jer.

Het Nieuwe Eemland
Marc of Barbara of Elleke
Marc of Barbara of Elleke
Marc of Barbara of Elleke
Marc of Barbara of Elleke
Marc of Barbara of Elleke

Ná de les:
• Verlaat na de les direct de plaats waar je les hebt gehad en geniet thuis lekker na.
• Was na de les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Kleed thuis om en niet op de plaats waar je les hebt > de kleedkamers zijn dicht!
• Het is aan te raden om materialen die veel met de handen zijn aangeraakt (zoals je map, je
script en jouw eigen potlood) na de les te reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.

En verder natuurlijk niet vergeten:
• Was je handen regelmatig en goed met zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.
• Schud geen handen en omhels elkaar niet als je elkaar weer ziet (denk aan de Theaterquiz!)
ook al hebben we elkaar enorm gemist!
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden/gezin (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar).
LET OP:
We willen niet vervelend doen, maar we moeten ons nu eenmaal aan deze regels houden en daar
zullen we, in het belang van de gezondheid van ons allemaal! ook streng op toezien! We doen een
dringend beroep op iedereen om de regels na te leven. Niet alleen omdat er forse boetes op een
overtreding staan (kan oplopen tot € 4.000 per keer!), maar vooral omdat we echt samen elkaars
gezondheid en veiligheid moeten borgen en samen willen kunnen genieten van deze theaterlessen!

We wensen jullie allemaal veel plezier bij de herstart van de lessen en check goed op het
rooster het schema voor de komende week zodat je ziet waar jouw 1e les start!
Heel veel plezier! Wij verheugen ons op jullie komst!
Barbara, Marc, Elleke, Jeroen, Jorien, Koen, Lily, Suzette en Liesbeth
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