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Voor leerlingen 

• was je handen met water en zeep voor én na iedere les; 

• desinfecteer je handen bij binnenkomst;  

• schud geen handen; 

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• t/m 12 jaar: je hoeft geen afstand te houden tot elkaar of de juf/meester. Wel tot andere 

volwassenen; 

• 13 t/m 17 jaar: je hoeft geen afstand te houden tot elkaar, maar wel tot de juf/meester en 

andere volwassenen; 

• 18 jaar en ouder: je houdt afstand tot iedereen; 

• kom niet te vroeg naar de les; 

• blijf buiten (vanaf 18 jaar op afstand) wachten tot de docent jou komt halen; 

• ga door de hoofdingang naar binnen (Speleweij); 

• neem alleen je lesmateriaal mee en een flesje water; 

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de Singing Stars en naar 

buiten;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon 

nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 
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Voor ouder(s) en verzorger(s)  

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

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

• zorg dat uw kind(eren) thuis naar het toilet zijn geweest en zich niet hoeven om te kleden op 

de locatie; 

• breng je kind(eren) alleen naar de locatie wanneer er een activiteit voor jouw kind(eren) 

gepland staat;  

• overleg met de organisatie indien uw kind in de risicogroep valt; 

• breng je kind(eren) niet naar de locatie als je kind (ook milde!) klachten heeft van 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;  

• breng je kind(eren) niet naar de locatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) 

en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer 

laten deelnemen aan activiteiten en naar buiten;  

• breng je kind(eren) niet naar de locatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• breng je kind(eren) niet naar de locatie als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);  

• breng je kind(eren) niet naar de locatie als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct contact 

heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

• wanneer je kind(eren) niet zelf naar de locatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/ 

verzorger alleen reist;  

• kom niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de activiteit op de locatie; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 

bestuursleden; 

• LOCATIE EMMAUS: breng je kind(eren) zoveel mogelijk te voet of op de fiets;  

• LOCATIE SPELEWEIJ: blijf als ouder in de auto of op de fiets. Uw kind wordt buiten opgewacht 

door begeleiding van de Singing Stars en gaat door de hoofdingang naar binnen. U mag NIET 

het gebouw in (tenzij u een nieuwe leerling begeleid tijdens een proefles). 

• LOCATIE SPELEWEIJ: uw kind komt door de zijingang van de grote zaal naar buiten indien de 

les is in de grote zaal;  

• MINI STARS, LOCATIE EMMAUS: blijf als ouder buiten het hek bij het halen en brengen. Uw 

kind wordt daar opgewacht door de docent/vrijwilliger van de Singing Stars. Indien de les 

binnen is (bij slecht weer) kunt u uw kind tot de deur brengen en op het plein ophalen. U mag 

NIET het gebouw in (tenzij u een nieuwe leerling begeleid tijdens een proefles).  

• MINI STARS: Geef uw kind alleen de dansschoenen mee in de hand en een flesje water. De 

docent helpt de kinderen met de schoenen en zorgt dat de kinderen bij het ophalen de 

buitenschoenen weer aanheeft. 
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• SINGING STARS 1, 2, 3 EN 4: Geef uw kind alleen eventueel lesmateriaal mee in de hand en 

eventueel een flesje water. Vermijd een tas. 

 

 

Voor docenten 

• wijs leerlingen op het belang van handen wassen en schud geen handen;  

• help de leerlingen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt;  

• geef op de locatie Emmaus buiten les indien mogelijk;  

• houd anderhalve meter afstand met leerlingen van 13 t/m 17 jaar;  

• houd anderhalve meter afstand met iedereen boven de 18 jaar; 

• haal leerlingen op bij de deur (Speleweij) of het schoolplein (Emmaus);  

• laat leerlingen gefaseerd de accommodatie betreden en verlaten;  

• gebruik voor de binnenkomst in de Speleweij de hoofdingang en voor het vertrek de zijdeur 

van de zaal;  

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les, behalve ouders die aangemeld zijn voor een 

proefles;  

• ventileer de lesruimte tijdens gebruik; 

• houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal na 

iedere wisseling van groep leerlingen;  

• neem de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht;  

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• was je handen met water en zeep na iedere les; 

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de Singing Stars en naar 

buiten;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon 

nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  
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• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

• houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal na 

iedere wisseling van groep leerlingen;  

• neem de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht;  

 


