Beste dansers en ouders,
Eerst en vooral: welkom (terug). Door COVID-19 hebben we
elkaar enige tijd moeten missen, maar wat zijn we blij dat we terug kunnen opstarten! Hieronder enkele covid-19-regels en
andere praktische afspraken. Alvast bedankt om dit met de nodige aandacht door te lezen. Moesten er over bepaalde zaken
vragen zijn, mogen jullie ons altijd contacteren via mail (dansschoolmovimento@hotmail.com) of je docent aanspreken met je
vraag. Wij hebben met het hele Movimento-team alvast veel zin in het nieuwe dansjaar en wensen iedereen veel dansplezier
toe! Liefs, (Juf) Talitha & het Movimento-team

CONTACT TRACING
Wij vragen aan iedereen om hun gegevens achter te laten, uiteraard in kader van de COVID-19 maatregelen.
• Je bent reeds ingeschreven voor de les waar je aan deelgenomen hebt: je hoeft geen extra gegevens achter te laten.
• Je hebt een proefles gedaan en bent dus nog niet ingeschreven voor de les waar je aan
deelgenomen hebt: je meldt je aan via de QR-code en laat je gegevens achter.
Let op: indien je aan meerdere lessen deelneemt, dien je voor elke les je gegevens achter te laten.

INSCHRIJVEN DANSSCHOOL
•

•
•

Zoals jullie reeds gemerkt hebben, gaan de inschrijvingen enkel online. Alle info over de
betaling krijg je na je inschrijving. Gelieve dit goed na te lezen: exacte bedrag, nummer dat erbij hoort, etc. Betaalbewijs
kan je na betaling daar ook afdrukken.
Wil je nog graag een proefles proberen? Of wil een vriend of vriendin een proefles volgen?
Dit kan steeds aan 5 euro. Indien je daarna inschrijft, krijg je die 5 euro terug.
Alle lessen dienen per semester of per jaar betaald te worden, met uitzondering van de Zumba, Dance Workout en
Friend, Family & Fun. Hiervoor kan een 10-beurtenkaart aangekocht worden die geldig is voor 10 lessen en dit gedurende
4 maanden. Uiteraard kunnen deze lessen ook gewoon per semester of jaar betaald worden, wat iets voordeliger
uitkomt.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Je komt naar de les met aangepaste kledij: geen schoenen die buiten gebruikt zijn (liefst met witte zool), geen rokken,
geen jeans. Zorg altijd dat je comfortabel kan bewegen. De dansers van de balletles hebben aangepaste regels (zie
balletbrief).
Onze haren zijn vast in een staart, eventueel nog extra speldjes. Bij ballet maakt iedereen een dotje.
Kauwgom is niet toegelaten.
We gaan VOOR de les naar het toilet (niet tijdens).
Leerkrachten kunnen bij ziekte of afwezigheid vervangen worden of de les kan eenmalig verplaatst worden. We doen er
alles aan om dit niet vaak te laten gebeuren en communiceren steeds duidelijk naar alle ouders via verschillende kanalen
(mail, onze facebookgroep etc.).
Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. Wanneer je langdurig gekwetst of ziek bent, kan je het lesgeld
terugvorderen na het voorleggen van een medisch attest en in overleg met Talitha. Indien zich dit voordoet, gelieve een
mail hiervoor te sturen. (dansschoolmovimento@hotmail.com)
Geef telkens jouw juiste contactgegevens op. Wanneer deze wijzigen, gelieve die aan te passen op de website.
Gelieve alles te naamtekenen, zo kunnen gevonden voorwerpen snel bij de eigenaar teruggebracht worden.
Een GSM wordt niet toegestaan tijdens de les. Alsook eten wordt niet tijdens de les toegestaan.

ALGEMENE WERKING
•
•

De leerlingen die balletles volgen krijgen een aparte brief mee in verband met benodigdheden.
Onze Facebookpagina ‘Dansschool Movimento’ is erg handig om als ouder te ‘liken’. Zo zullen wij belangrijke meldingen
hier plaatsen, net als leuke foto’s en interessante nieuwtjes. Daarnaast hebben we ook een besloten groep ‘dansschool
Movimento’ waarvoor je lidmaatschap kan aanvragen. Hier kunnen vragen aan docenten of andere leden gepost worden
en zullen docenten regelmatig een video plaatsen van choreografieën die in de les aangeleerd zijn; zo kunnen de
leerlingen die dat willen thuis oefenen. Deze video’s worden enkel geplaatst als de docent hiervoor kiest.

COVID AFSPRAKEN
We investeren extra in hygiëne: we voorzien ontsmettingsgel, zakdoekjes en voldoende vuilbakken. Al onze docenten zullen
de nodige aandacht besteden aan veiligheid. Attributen zoals balletbarres en danspalen worden voldoende ontsmet. We
proberen ook zoveel mogelijk te verluchten. 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. Daarnaast opteren we voor groepen van

maximaal 20 deelnemers. 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 achterlaten via de QR-code. Mondmaskers: 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.

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 die voor en na de les te ontsmetten.
Gebruik je verstand. Wil je na de les nog even napraten? Ga buiten staan op een veilige afstand met je mondmasker aan!
Kom niet naar de les als je een ‘risicopersoon’ bent. Wanneer ben je dit?
o Als je ziek bent: hoesten, koorts, grieperig gevoel...
o Als je de laatste 7 dagen klachten hebt gehad die aan een COVID-infectie doen denken.
o Als er in de laatste 7 dagen in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest).
o 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 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.
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? Je kan ze dan zeker stellen! We vinden communicatie nog steeds
even belangrijk, maar de ouders kunnen de zaal hiervoor niet betreden.
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.

LOCKDOWNPROOF
Wij hopen uit de grond van ons hart dat het er niet meer komt: een lockdown. Mocht dat toch zo zijn, dan hebben wij een
60 lessen voor jullie klaar, zodat er thuis verder gedanst kan worden en we allemaal samen fit blijven.
We hopen op een probleemloos verloop van dit dansseizoen maar zijn ook voorbereid op de minder leuke scenario’s.
We hopen op deze manier onze leden toch stabiliteit te bieden in deze onzekere tijd.

BELANGRIJKE DATA
Op de website staan er 2 kalenders: eentje voor België en eentje voor Nederland. Twijfel je of er al dan niet les is door een
vakantie of feestdag? Kijk naar de jaarkalender! Data van evenementen kunnen we nog niet meedelen, omdat wij uiteraard
afwachten hoe de situatie zal evolueren. We houden jullie zeker op de hoogte!

CONTACT: WE ZIJN ER (VAKER) VOOR JOU!
Zit je nog met vragen? Heb je meer info nodig? Zit je met een bepaalde bezorgdheid rond covid-19? Was er een lessituatie
waarbij je je niet comfortabel voelde? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren! dansschoolmovimento@hotmail.com
0486/27.61.51 www.dansschoolmovimento.be Facebook: Dansschool Movimento Instagram: Dansschoolmovimento
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.

