Richtlijnen voor dansscholen in Vlaanderen
•

in georganiseerd verband (dus bv. georganiseerd door een dansclub/-school of lesgever
aangesloten bij onze federatie):
o Zowel binnen als buiten dansen kan. Indien wij een mogelijkheid zien om buiten te
dansen, zullen wij dit ook doen!
o De groep bestaat uit maximaal 50 personen, waaronder minstens 1
lesgever/meerderjarige toezichter. De social distanceregels moeten binnen zulke
bubbel van maximaal 50 personen niet meer gevolgd worden tijdens het dansen. Bij
Movimento kiezen we er echter voor om maximaal 20 dansers toe te laten per groep.
Zo hopen we de veiligheid te verhogen.
o De hygiënemaatregelen moeten ten allen tijde gevolgd worden. Zowel voor en na de
les worden handen gewassen en gebruikte sportmaterialen ontsmet.
o Kleedkamers worden regelmatig gereinigd.
o De dansschool registreert per activiteit de contactgegevens van minstens 1 persoon
per huishouden. Die gegevens worden 14 dagen bewaard in het teken van
contacttracing. Aangezien we bij Movimento met een online platform werken, zijn
we hier helemaal mee in orde. Wij kunnen perfect traceren welke leerling in welke
les aanwezig was: een extra veiligheid dus! Mensen die een proefles volgen zullen
ook gevraagd worden hun gegevens achter te laten.
o We raden (voor iedereen ouder dan 12) aan om mondmaskers te dragen in de
dansschool, met uitzondering van wanneer men op de dansvloer staat (dus bv. wel bij
aankomst/vertrek). In openbare gebouwen (bv. gemeentelijke sporthallen) zijn ze
verplicht. Bij Movimento kiezen we ervoor om dit op al onze locaties voor alle
leerlingen die lessen volgen 12+’ers te verplichten. Je komt de zaal binnen met je
mondmasker. De docent zal aangeven wanneer je het mag uitdoen.

Wat doen we extra om risico’s te vermijden?
We investeren extra in hygiëne
-

Balletbarres, danspalen of andere dansattributen zullen zowel voor als na gebruik ontsmet
worden.
We voorzien ontsmettingsgel om voor en na de les te gebruiken en na toiletbezoek.
We zorgen voor papieren zakdoekjes en gesloten vuilbakken, zodat bacteriën geen kans
hebben om zich verder te verspreiden.
We zorgen dat onze ruimtes regelmatig schoongemaakt worden.
We zorgen voor ventilatie van frisse lucht. Indien mogelijk geven we les buiten of met de
ramen open.

We (her)organiseren
-

We staan optimaal in contact met de partners waar we zalen huren. We hebben hiermee
duidelijke afspraken over circulatie, hygiëne, materiaal…
Per locatie zullen er afspraken gemaakt worden met de ouders: eventueel andere ingangen
gebruiken, zodat minder groepen elkaar kruisen.
Indien mogelijk laten we deuren opstaan, zodat die door zo weinig mogelijk mensen
aangeraakt moet worden.

-

-

De lesinhoud is besproken met de docenten en wordt afgestemd op deze situatie. Fysiek
contact is occasioneel en enkel indien er geen andere mogelijkheid is.
Met pijlen en signalisatie zullen we alles zo duidelijk mogelijk proberen maken.
We hebben alles uitgebreid besproken met het voltallige docententeam en iedere docent zal
een voorbeeld zijn voor de groep en de leden ook vriendelijk wijzen op alle maatregelen.
We houden stipt alle informatie bij via het online systeem wie in welke les staat. Zo kan er,
indien nodig, op een snelle manier gebruik gemaakt worden van deze informatie voor contact
tracing.
Om de informatie te vervolledigen zal ook iedereen die naar de open lesweek komt of op een
later moment een proefles doet, zijn gegevens moeten nalaten.
We stappen af van hele grote groepen en laten maximaal 20 leden per groep toe.
We zijn er (vaker) voor jou -> zie laatste punt.

Dit is teamwork! We vragen dus enkele zaken van onze leden.
-

Was je handen thuis voor je vertrekt en als je thuis terug aankomt!
Kleed jezelf zoveel mogelijk thuis om.
Kom stipt op tijd: niet veel te vroeg dus, zodat je niet onnodig moet rondhangen.
Breng je eigen eten en drinken mee. Zorg dat alle spullen (maar vooral drinkflessen) voorzien
zijn van je naam zodat deze niet omgewisseld worden. Ga voor een herbruikbare fles.
Mensen die yoga en pilates volgen en die een eigen matje hebben, vragen we om dit mee te
brengen. Gebruik je 1 van onze matjes, dan vragen we om dit voor en na de les te ontsmetten.
Gebruik je verstand.
o Wil je na de les nog even napraten? Ga buiten staan op een veilige afstand met je
mondmasker aan!
o Organiseer jezelf: vergeet je drinkfles niet. Zo blijft het voor iedereen aangenaam.
o Kom niet naar de les als je een ‘risicopersoon’ bent. Wanneer ben je dit?
▪ Als je ziek bent: hoesten, koorts, grieperig gevoel...
▪ Als je de laatste 7 dagen klachten hebt gehad die aan een COVID-infectie
doen denken.
▪ Als er in de laatste 7 dagen in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of
ziektesymptomen zijn (geweest).
▪ Als je een ernstige onderliggende medische aandoening hebt (bv. hart- en
vaatziektes, verlaagde immuniteit, ernstige obesitas, …): deze personen
raadplegen best hun huisarts vooraleer ze hun dansactiviteiten opnieuw
aanvatten.

Ook de ouders kunnen hun steentje bijdragen!
-

-

We verwachten dat alle ouders die hun kind afzetten of ophalen en onze gebouwen dus
betreden, een mondmasker te dragen.
We vragen aan de ouders om niet in de danszalen te komen, ook niet bij de kleuters.
Bij alle lessen zal de docent op het einde van de les naar buiten komen. Heb je als ouders
vragen? Dan kan je ons altijd mailen. Heb je specifieke vragen voor jouw docent? kan je ze dan
zeker stellen! We vinden communicatie nog steeds even belangrijk maar de ouders kunnen de
zaal hiervoor niet betreden.
Regeling kleuters: Bij aankomst kan je je kind meegeven aan de docent. Er is ook steeds een
extra hulpjuf voorzien om de kinderen vlot naar buiten te brengen.

-

Ouders die wachten omdat ze hun kind ophalen vragen we altijd om afstand te houden te
opzichte van elkaar. Indien mogelijk buiten wachten.
Wachten in Sint-Laureins in ‘het keukentje’ is niet toegelaten.
Kom stipt op tijd: niet veel te vroeg zodat de leerlingen niet onnodig moeten rondhangen.
Ben je te uitzonderlijk vroeg of word je later opgehaald? Dan kan je wachten in de danszaal of
in Sint-Laureins in het keukentje. Probeer ook hier afstand te houden tegenover de anderen
en draag je mondmasker als je 12+ bent.

We zijn er (vaker) voor jou!
Heb je vragen hierrond? Zit je met een bepaalde bezorgdheid? Was er een lessituatie waarbij je je
niet comfortabel voelde? Heb je klachten?
MAIL ONS! -> dansschoolmovimento@hotmail.com
Wij zijn vanaf 7 september dagelijks op kantoor en zullen al onze e-mails dagelijks opvolgen. Tot
voorheen deden we dit eerder 1 à 2 keer per week, maar door deze situatie vinden wij het belangrijk
om in nauw contact te staan met al onze leden. We zijn er dus dagelijks voor jou en gaan voor een
optimale communicatie.

