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1. Doel
Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvatten voor docenten, leerlingen en ouders/
verzorgers met betrekking tot theaterlessen van de Jeugdtheaterschool Abcoude in het Piet
Mondriaangebouw aan de Broekzijdselaan 46, 1391 XL, Abcoude. Die vanaf woensdag 3 juni 2020
volgens de geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM en de gemeente De Ronde Venen
weer zullen opstarten.
2. Reikwijdte
Dit protocol heeft betrekking op de theaterlessen van de Jeugdtheaterschool voor jeugd en jongeren
van 6 t/m 18 jaar.
3. Corona aanspreekpunt
In het gebouw en de zaal is de docent verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die
zijn opgesteld in dit protocol. Aanspreekpunt van de Jeugdtheaterschool Abcoude voor leden en
gemeente m.b.t. het Corona protocol is eigenaar: Marjolein Macrander , te bereiken op :
info@jeugdtheaterschoolabcoude.nl info@marjoleinmacrander.nl 0641509889
4. Algemeen
Datum
De lessen zullen starten op woensdag 13 mei voor jeugd t/m 12 jaar en vanaf maandag 1 juni voor
jongeren t/m 18 jaar.
Locatie
Alle lessen worden gegeven in de ruime studio van het Piet Mondriaangebouw aan de Broekzijdselaan
46 in Abcoude.
Omgaan met onverwachte situaties
Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische wijze omgaan met
onverwachte situaties. Het handelen van de docenten moet daarbij altijd in lijn zijn met dit protocol,
de regels en adviezen van het RIVM en de gemeentelijke regels.
Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol:
Dit protocol is een levend document. Het protocol kan in de komende periode aangepast en
aangevuld worden daar waar aanpassingen van de landelijke richtlijnen van het RIVM en de
gemeentelijke regels daar aanleiding toegeven. Opmerkingen en aanvullingen mogen gemaild worden
naar info@marjoleinmacrander.nl
5. Wanneer mag je niet naar de les komen
Leerlingen, ouders en docenten blijven thuis wanneer:
• Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je maar een
beetje last hebt blijf je thuis
• Iemand uit je huishouden koorts (38 C° of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer naar de dansles laten gaan;
• Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
14 dagen nadat de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad
mogen de huisgenoten weer naar de dansles komen

6. Algemene hygiëne regels
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Ga voordat je naar de les vertrekt thuis naar het toilet;
• Was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• Was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep
• Kom omgekleed naar de les.
• Vermijd het aanraken van je gezicht
• Schud geen handen
7. Inrichting leslokaal
• Er wordt lesgegeven in de ruime studio van het Piet Mondriaangebouw.
• Leerlingen nemen plaats op de daarvoor bestemde bankjes, met de 1,5 meter ertussen. Ook
al is dat op deze leeftijd niet perse nodig. Op deze wijze worden de kinderen toch
aangemoedigd om afstand te bewaren. De afstand wordt aangegeven met tape. De studio zal
in ruime aparte speelvlakken worden verdeeld, zodat er per speelvlak niet meer dan 4
kinderen per vlak aanwezig zijn. De docent zal hier op toezien.
• Tijdens oefeningen en het spelen van scenes blijft de afstand gehandhaafd.
8. Vervoer en aankomst leerlingen
• Leerlingen komen maximaal 10 minuten voor aanvang van de les en wachten op het plein
voor de ingang van het Piet Mondriaangebouw.
• Leerlingen komen zo veel mogelijk zelfstandig op de fiets. Auto’s kunnen geparkeerd worden
op het Dr. van Doornplein.
• Leerlingen worden (indien zij dit niet zelfstandig kunnen) naar de ingang van het Piet
Mondriaangebouw begeleid. Ouders houden daarbij 1,5 meter afstand van elkaar.
• Bij de ingang van het gebouw worden de leerlingen opgevangen door de docent.
• Brengers en halers mogen niet het gebouw in.
• Leerlingen worden door de docent naar de zaal begeleid. Er wordt geen gebruik gemaakt van
de lift.
• Jassen worden bij binnenkomst 1 voor 1 opgehangen aan de kapstok, in de ruime foyer van
het gebouw. Ook worden de straatschoenen daar geplaatst.
• Voor het naar binnen gaan van de zaal, worden eerst de handen gewassen en gereinigd met
klaarstaand desinfecterend middel.
9. Tijdens de les
• Het maximumaantal leerlingen per les voor 4 t/m 12 jaar is 15.
• Het maximaal aantal leerlingen per les voor 13 t/m 18 jaar is 12.
• Tussen de lessen zit 15 minuten waarin de ene groep de zaal verlaat en de andere groep
daarna wordt opgehaald door de docent.
• De leerlingen tot en met 12 jaar hoeven zich niet aan de 1,5 meter te houden wel worden de
leerlingen aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en houdt de docent 1,5
meter afstand tot de leerlingen.
• De lessen worden zo aangepast dat leerlingen van 13 t/m 18 jaar ten allen tijde de afstand van
1,5 meter tot elkaar bewaren.
• De docenten raakt de leerlingen niet aan.
11. Vertrek leerlingen
• De docent controleert of de doorgang vrij is
• De docent laat de leerlingen 1 voor 1 vertrekken. Bij het naar buiten gaan van de zaal worden
de handen weer gereinigd met desinfecterend middel. Vervolgens trekken zij hun
straatschoenen aan en hun jas en verlaten 1 voor 1 het gebouw. Er wordt geen gebruik
gemaakt van de lift.
• Ouders van jongere leerlingen die niet zelfstandig kunnen komen, wachten voor de ingang van
het schoolplein met anderhalve meter afstand tot elkaar.

12. Reinigen materialen.
• In principe wordt er geen gebruik gemaakt van materialen, mocht dat wel het geval zijn dan
worden deze schoongemaakt na de les met desinfecterend middel.
• De trapleuning wordt bij elke wisseling van groep door de docent gereinigd met
desinfecterend middel.

13.Kenbaar maken van de protocollen en desinfectiemiddelen
* De flyer met de protocollen wordt per mail naar de ouders van de leerlingen gestuurd.
* In het gebouw wordt de flyer duidelijk zichtbaar voor iedereen opgehangen.
* In de leszaal zijn desinfecterende doekjes aanwezig, desinfecterend middel voor de handen,
papieren handdoekjes en een EHBO doos. Alleen de docent zal deze middelen aanraken en aanreiken
indien dat gewenst is.

