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1. Richtlijnen  
 
-12 jaar:  * groepen tot 50 deelnemers inclusief begeleiding/lesgever  
  * zowel contact als contactloos sporten toegelaten  
  * binnen en buiten spoten is toegestaan  
 
12 – 18jaar: * maximum 10 personen/groep (steeds dezelfde 10 personen inclusief begeleiding/lesgever)  

* zowel contact als contactloos sporten toegelaten 
* Buiten sporten heeft de voorkeur  
* Binnen = 10 m2/persoon  

 
+ 18jaar: * maximum 10 personen/groep (steeds dezelfde 10 personen inclusief begeleiding/lesgever)  
  * enkel contactloos  
  * buiten sporten heeft de voorkeur  
  * binnensporten = 10m2/persoon  
 
> 10m2/persoon voor bewegende activiteiten  
> Dans liefst buiten of in zeer goede geventileerde ruimtes  
> Houdt fysiek contact occasioneel  
> Fysiek contact mag tussen -12jarige of tussen leden van dezelfde gezinsbubbel  
> Raak elkaars gezicht niet aan  
> Draag een mondmasker waar mogelijk  
 
 
Zaal AB = 19 deelnemers + 1 lesgever  
Zaal DOJO = 13 deelnemers + 1 lesgever 
Zaal C = 6 deelnemers + 1 lesgever 
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1.1 Voor dansers  
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1.2 Voor ouders  
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 1.3 Voor lesgevers  
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2. Algemene richtlijnen NBDA vzw 
 
Maandag- Vrijdag:  
 > Alle dansers komen reeds in danskledij naar de les. 
 > Ouders/begeleiders mogen enkel mee binnen bij aankomst voor het aanmelden van hun kind en verlaten dan snel weer de sporthal.  
 > Ouders/begeleiders mogen niet mee in de kleedkamers/zalen. 
 > Ouders/begeleider dragen een mondmasker. 
 > Probeer steeds dezelfde ouder/begeleider in te schakelen voor het brengen en ophalen van de danser. 
 > Kinderen mogen de zaal pas betreden als de lesgever dit aangeeft. 
 > Ouders komen bij het ophalen niet naar binnen. De dansers worden onder begeleiding naar buiten gebracht.  
 > In geval van een te laat komende ouder/begeleider dient er verwittigt te worden via sms met naam + groep van de danser.  
 > Kom maximum 5min voor aanvang van de les. 
 
Zaterdag, ophalen: 
 > Ouders halen 1 voor 1 de spullen van hun kind uit de kleedkamer. 
 > Na het ophalen van de spullen wachten de ouders, met mondmasker, tegen de muur.  
 > Ouder/begeleider geeft de naam van de danser, de danser komt naar hen, niet andersom.  
 > Ouder/begeleider gaat samen met danser naar de tribune ruimte om daar jas en schoenen aan te trekken.  
 > Na aanvang van de volgende les zal een vrijwilliger aangeven dat iedereen, met voldoende ruimte, de sporthal langs de rechterkant 
    mag verlaten.  
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3. Maandag  
 3.1 Ballet B  
 

17u45 – 18u45                            Zaal AB                           JUSTINE 
 

Aankomst vrijwilligers: 17u15 
- Karine Bogaerts (17u15 -17u55) 
- Nathalie Baert (17u15 – 17u50) 

Aankomst dansers + 1 ouder: 17u35 Afhalen: 18u45 
- Buiten 
- Justine 

Leeftijd: 9-12 jaar 
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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 3.2 Ballet C  
 

18u00 – 19u30                    Zaal C                     NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilligers: 17u50 
- Nathalie Baert (17u50 – 18u00) 
- Karine Bogaerts (17u55 – 18u05) 

Aankomst dansers + 1 ouder: 17u50 Ophalen: 19u30 
- Buiten  
- Nathalie 

Leeftijd: 12-16jaar  
Dansers mogen in een groep van 7 binnen 
sporten in zaal C.  
In de vaste groep moet er gaan afstand 
gehouden worden tussen de dansers. De 
dansers ontsmetten hun handen bij het 
betreden van de zaal en mogen elkaars gezicht 
zeker niet aanraken. De lesgever zit in de vaste 
groep van 9 en hoeft geen mondmasker te 
dragen.  De dansers en lesgever moeten wel 
ten alle tijden de afstandsregel toepassen. De 
lessen zullen, zolang de maatregelen van 
kracht zijn, 1uur en 20 minuten duren. Dit 
zodat er voldoende ruimte is voor het 
aankomen en het vertrekken en zodat de 
ruimte genoeg verlucht kan worden tussen 
twee lessen door. 

Aankomst:  
De dansers komen samen met de 
ouder/begeleider zich aanmelden aan de tafel. 
Bij goed weer gebeurt dit buiten, anders wordt 
de tafel aan de ingang van de zaal gezet. Zowel 
ouder/begeleider en vrijwilliger dragen bij het 
aanmelden een mondmasker. Men komt per 
gezin naar binnen, er is 1 gezin per keer 
toegestaan bij het aanmelden. Na aanmelding 
verlaat de ouder/begeleider direct de ruimte. 
De danser gaat naar boven. In de ruimte boven 
neemt de eerste persoon die toetreedt de 
verste plek om zijn/haar spullen te stellen. De 
volgende danser neemt dan de plek ernaast in. 
Dansers nemen hun plaats aan de barre in, er 
wordt niet te veel over en weer gegaan en de 
les begint. 

Ophalen:  
Ouder/begeleider betreedt de zaal niet bij het 
ophalen van de danser. Er wordt buiten 
gewacht en de dansers komen onder 
begeleiding weer naar buiten. 
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 3.3 Jazzdans C  
 

18u45 – 19u45                  Zaal AB                    JUSTINE 
 
 

Aankomst vrijwilligers: 18u15 
- Karine Bogaerts (18u15-19u00) 
- Erik Baert (18u15-19u00) 

Aankomst dansers + 1 ouder: 18u35 Ophalen: 19u45 
- Buiten 
- Justine 

Leeftijd: 8-9 jaar 
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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4. Dinsdag   
 4.1 Hip hop Kids  
 

17u45 – 18u45                  Zaal AB                 KATO 
 

Aankomst vrijwilligers: 17u15 
- Karine Bogaerts (17u15- 17u55) 
- Nathalie (17u15 – 17u55) 

Aankomst dansers + 1ouder: 17u35 Ophalen: 18u45  
- Buiten  
- Kato  

Leeftijd: 8 – 12 jaar  
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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 4.2 Pilates  
 

18u15 – 19u15               Zaal C                   NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilligers: 18u00 
-Karine Bogaerts (18u00 – 18u25)  
-Nathalie Baert (18u00 – 18u15) 

Aankomst deelnemers: 18u05 Ophalen: 19u15 
- Buiten  
- zonder begeleiding  

Leeftijd: + 16 jaar  
Deelnemers van de lessen pilates in zaal C 
mogen met 7 (inclusief begeleider/lesgever)  
in de zaal aanwezig zijn.  
De deelnemers mogen een mondmasker 
dragen maar zijn  niet verplicht eens ze op hun 
mat liggen.  
Deelnemers brengen hun eigen mat mee.  
Er moet ten alle tijden gezorgd worden dat de 
afstandsregel toegepast wordt. Omdat pilates 
een les is die uitgevoerd wordt vanop ieder 
zijn eigen mat hoeft de deelnemer en lesgever 
eens op de mat geen mondmasker te dragen 
als de afstand goed behouden wordt tussen de 
matten.  
Belangrijk is dat deelnemers hen eerst 
registreren via mail. 

Aankomst:  
Deelnemers melden zich 1 voor 1 aan in de 
ruimte beneden aan de zaal. Bij de aanmelding 
is een mondmasker nog verplicht voor zowel 
de vrijwilliger als de deelnemer. Eens 
aangemeld en betaald kan de deelnemer naar 
de zaal gaan. Eens in de zaal kan men niet 
meer terug omdat er eenrichtingverkeer is. Bij 
betreden van de zaal neemt de eerste 
deelnemer de verste plaats in de ruimte en 
sluiten de volgende deelnemers aan. Eens op 
de mat wordt er niet meer verplaatst. 

Ophalen:  
Na de les wordt de ruimte direct verlaten, met 
afstand tussen elkaar. Bij het verlaten van de 
ruimte is het verplicht om het mondmasker te 
dragen.  
 

 
 
 
 
 
 



 - 14 - 

 4.3 Hip Hop Juniors  
 

18u45 – 19u45           Zaal AB                 XANTHE 
 

Aankomst vrijwilligers: 18u30 
-Karine Bogaerts (18u30-18u55) 

Aankomst dansers + 1ouder: 18u35 Ophalen: 19u45 
-Buiten  
-Xanthe 

Leeftijd: +12 jaar  
In zaal AB mogen 20 mensen binnen, inclusief 
begeleiding/lesgever.  
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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 4.4 Ballet D  
 

19u30 – 21u00                  Zaal C                    NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilligers: 19u15 
- Nathalie Baert (19u15 – 19u30) 
- Karine Bogaerts (19u15 – 19u45) 

Aankomst dansers: 19u20 Ophalen: 21u00 
- Buiten  
- Zonder begeleiding  

Leeftijd: +18jaar  
Dansers mogen in een groep van 7 binnen 
sporten in zaal C.  
In de vaste groep moet er gaan afstand 
gehouden worden tussen de dansers. De 
dansers ontsmetten hun handen bij het 
betreden van de zaal en mogen elkaars gezicht 
zeker niet aanraken. De lesgever zit in de vaste 
groep van 9 en hoeft geen mondmasker te 
dragen.  De dansers en lesgever moeten wel 
ten alle tijden de afstandsregel toepassen. De 
lessen zullen, zolang dat de maatregelen van 
kracht zijn, 1uur en 20 minuten duren. Dit 
zodat er voldoende ruimte is voor het 
aankomen en het vertrekken en zodat de 
ruimte genoeg verlucht kan worden tussen 
twee lessen door. 

Aankomst:  
De dansers komen alleen toe en melden hun 
aan beneden aan de tafel. Tijdens de 
aanmelding is het dragen van een 
mondmasker verplicht voor de danser en de 
vrijwilliger.  
Dansers gaan naar boven, stellen hun spullen 
direct weg. De eerste dansers neemt de verste 
plaats aan de barre in de ruimte, volgende 
dansers sluiten aan. 

Ophalen:  
Dansers verlaten de ruimte met voldoende 
afstand. Tijdens het verlaten van de ruimte is 
het verplicht een mondmasker op te zetten.  
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5. Woensdag  
 5.1 Pré Ballet  
 

16u00 – 16u45                         Zaal AB                  NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 15u30 
- Karine Bogaerts (15u30 – 16u00) 
- Nathalie Baert (15u30 – 15u55) 

Aankomst danser + 1 ouder: 15u45 Ophalen: 16u45 
- Buiten 
- Nathalie  

Leeftijd: 5-6jaar 
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 40 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden.  

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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 5.2 Ballet A  
 
 

16u45 – 17u30                   Zaal AB                  NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 16u30 
- Karine Bogaerts (16u30-16u45)  
 

Aankomst danser + 1 ouder: 16u40 Ophalen: 17u30  
- Buiten 
- Nathalie  

Leeftijd: 6-7 jaar  
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 40 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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 5.3 Jazzdans B  
 

17u30 – 18u30                     Zaal AB                    NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 17u15 
- Karine Bogaerts (17u15-17u30) 

Aankomst danser + 1 ouder: 17u20 Ophalen: 18u30  
- Buiten  
- Nathalie  

Leeftijd: 7jaar 
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 

 
 
 
 
à HALF UUR PAUZE VAN 18u30 – 19u00: DE ZALEN GOED VERLUCHTEN, ALLE RAMEN OPEN.  
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 5.4 Hedendaags  
 

19u00 – 20u00               Zaal AB                 NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 18u45 
- Karine Bogaerts (18u45 – 19u00) 
- Nathalie Baert (18u45-18u55) 

Aankomst danser: 18u50 Ophalen: 20u00 
- Buiten 
- Onder begeleiding van Nathalie of 
toestemming alleen door te gaan. 

Leeftijd: +12jaar 
In zaal AB mogen 20 mensen binnen, inclusief 
begeleiding/lesgever.  
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 
 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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 5.5 Modern- Jazz Volwassenen 
 

20u00 – 21u30           Zaal AB             NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 19u45  
- Karine Bogaerts (19u45-20u00) 

Aankomst danser: 19u50 Ophalen: 21u30 
- Buiten  

Leeftijd: +16 jaar  
In zaal AB mogen 20 mensen binnen, inclusief 
begeleiding/lesgever.  
De afstandsregel moet gehanteerd worden 
tussen de danser en lesgever, raak elkaars 
gezicht niet aan. De lesgever is niet verplicht 
een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 1uur en 20 minuten. Dit zodat 
er voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 
 

Aankomst:  
Dansers komen alleen toe, melden zich aan en 
gaan direct door naar de toegewezen 
kleedruimte. Tijdens het aanmelden is het 
dragen van een mondmasker verplicht. 
Dansers ontsmetten de handen bij het 
betreden van de sporthal.  
De dansers komen de ruimte pas binnen als de 
lesgever dit aangeeft. In de ruimte mag het 
mondmasker uitgelaten worden mits de 
afstandsregeling toegepast wordt.  

Ophalen:  
Dansers verlaten de ruimte met voldoende 
afstand. Tijdens het verlaten van de ruimte is 
het verplicht een mondmasker op te zetten. 
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 5.6 Company  
 

21u30 – 22u30                 Zaal AB                  NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger:  
Niet meer nodig. De danser volgde reeds de 
vorige les 

Aankomst dansers:  
Zijn reeds aanwezig van de vorige les 

Ophalen: 22u30  
- Buiten  

Leeftijd: +18 jaar  
In zaal AB mogen 20 mensen binnen, inclusief 
begeleiding/lesgever.  
De afstandsregel moet gehanteerd worden 
tussen de danser en lesgever, raak elkaars 
gezicht niet aan. De lesgever is niet verplicht 
een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 
 

Aankomst:  
Dansers komen alleen toe, melden zich aan en 
gaan direct door naar de toegewezen 
kleedruimte. Tijdens het aanmelden is het 
dragen van een mondmasker verplicht. 
Dansers ontsmetten de handen bij het 
betreden van de sporthal.  
De dansers komen de ruimte pas binnen als de 
lesgever dit aangeeft. In de ruimte mag het 
mondmasker uitgelaten worden mits de 
afstandsregeling toegepast wordt. 

Ophalen:  
Dansers verlaten de ruimte met voldoende 
afstand. Tijdens het verlaten van de ruimte is 
het verplicht een mondmasker op te zetten. 
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6. Donderdag  
 6.1 Yoga  
 

9u30 – 10u30                Zaal DOJO                   NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilligers: 9u15 
- Karine Bogaerts (9u15-9u30) 
- Nathalie Baert (9u15-9u25) 

Aankomst deelnemer: 9u25 Vertrek: 10u30 

Leeftijd: +16jaar  
In zaal DOJO zijn er 14 personen, inclusief 
lesgever toegelaten.  
De deelnemers mogen een mondmasker 
dragen maar zijn niet verplicht eens ze op hun 
mat liggen.  
Deelnemers brengen hun eigen mat mee.  
Er moet ten alle tijden gezorgd worden dat de 
afstandsregel toegepast wordt. Omdat pilates 
een les is die uitgevoerd wordt vanop ieder 
zijn eigen mat hoeft de deelnemer en lesgever 
eens op de mat geen mondmasker te dragen 
als de afstand goed behouden wordt tussen de 
matten.  
Belangrijk is dat deelnemers hen eerst 
registreren via mail. 

Aankomst:  
Deelnemers melden zich 1 voor 1 aan in de 
ruimte voor de zaal. Bij de aanmelding is een 
mondmasker nog verplicht voor zowel de 
vrijwilliger als de deelnemer. Eens aangemeld 
en betaald kan de deelnemer naar de zaal 
gaan. Eens in de zaal kan men niet meer terug 
omdat er eenrichtingverkeer is. Bij betreden 
van de zaal neemt de eerste deelnemer de 
verste plaats in de ruimte en sluiten de 
volgende deelnemers aan. Eens op de mat 
wordt er niet meer verplaatst.  

Ophalen:  
Na de les wordt de ruimte direct verlaten, met 
afstand tussen elkaar. Bij het verlaten van de 
ruimte is het verplicht om het mondmasker te 
dragen.  
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 6.2 Pilates  
 

10u30 – 11u30                  Zaal DOJO                 NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 10u20 
- Karine Bogaerts (10u20-10u30) 

Aankomst deelnemer: 10u25 Vertrek: 11u30 

Leeftijd: +16jaar  
In zaal DOJO zijn er 14 personen, inclusief 
lesgever toegelaten.  
De deelnemers mogen een mondmasker 
dragen maar zijn niet verplicht eens ze op hun 
mat liggen.  
Deelnemers brengen hun eigen mat mee.  
Er moet ten alle tijden gezorgd worden dat de 
afstandsregel toegepast wordt. Omdat pilates 
een les is die uitgevoerd wordt vanop ieder 
zijn eigen mat hoeft de deelnemer en lesgever 
eens op de mat geen mondmasker te dragen 
als de afstand goed behouden wordt tussen de 
matten.  
Belangrijk is dat deelnemers hen eerst 
registreren via mail. 

Aankomst:  
Deelnemers melden zich 1 voor 1 aan in de 
ruimte voor de zaal. Bij de aanmelding is een 
mondmasker nog verplicht voor zowel de 
vrijwilliger als de deelnemer. Eens aangemeld 
en betaald kan de deelnemer naar de zaal 
gaan. Eens in de zaal kan men niet meer terug 
omdat er eenrichtingverkeer is. Bij betreden 
van de zaal neemt de eerste deelnemer de 
verste plaats in de ruimte en sluiten de 
volgende deelnemers aan. Eens op de mat 
wordt er niet meer verplaatst.  

Ophalen:  
Na de les wordt de ruimte direct verlaten, met 
afstand tussen elkaar. Bij het verlaten van de 
ruimte is het verplicht om het mondmasker te 
dragen.  
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 6.3 Junior selectie 
 
 

18u00 – 19u00                  Zaal AB               NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 17u30 
- Karine Bogaerts (17u30-18u00) 
- Nathalie Baert (17u30-17u55) 

Aankomst danser + 1 ouder: 17u50 Ophalen: 19u00 
- Buiten 
- Nathalie  

Leeftijd: +12jaar 
In zaal AB mogen 20 mensen binnen, inclusief 
begeleiding/lesgever.  
De afstandsregel moet gehanteerd worden 
tussen de danser en lesgever, raak elkaars 
gezicht niet aan. De lesgever is niet verplicht 
een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 
 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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 6.4 Hip Hop Volwassenen 
 
 

18u45 – 19u45                  Zaal C                 XANTHE 
 

Aankomst vrijwilliger: 18u25 
- Karine Bogaerts (18u25-18u45) 

Aankomst dansers: 18u35 Vertrek: 19u45 

Leeftijd: +16 jaar 
Dansers mogen in een groep van 7 binnen 
sporten in zaal C. 
In de vaste groep moet er gaan afstand 
gehouden worden tussen de dansers. De 
dansers ontsmetten hun handen bij het 
betreden van de zaal en mogen elkaars gezicht 
zeker niet aanraken. De lesgever zit in de vaste 
groep van 9 en hoeft geen mondmasker te 
dragen.  De dansers en lesgever moeten wel 
ten alle tijden de afstandsregel toepassen. De 
lessen zullen, zolang dat de maatregelen van 
kracht zijn, 1uur en 20 minuten duren. Dit 
zodat er voldoende ruimte is voor het 
aankomen en het vertrekken en zodat de 
ruimte genoeg verlucht kan worden tussen 
twee lessen door. 

Aankomst:  
De dansers komen alleen toe en melden hun 
aan beneden aan de tafel. Tijdens de 
aanmelding is het dragen van een 
mondmasker verplicht voor de danser en de 
vrijwilliger.  
Dansers gaan naar boven, stellen hun spullen 
direct weg. De eerste dansers neemt de verste 
plaats in de ruimte, volgende dansers sluiten 
aan. 

Ophalen:  
Dansers verlaten de ruimte met voldoende 
afstand. Tijdens het verlaten van de ruimte is 
het verplicht een mondmasker op te zetten. 
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 6.5 Modern-Jazz Juniors 
 
 

19u00 – 20u00             Zaal AB                    CATO 
 

Aankomst vrijwilliger: 18u45 
- Karine Bogaerts (18u45-19u00) 

Aankomst danser: 18u50 Ophalen: 20u00 
- Buiten 
- Nathalie 

Leeftijd:+12jaar  
In zaal AB mogen 20 mensen binnen, inclusief 
begeleiding/lesgever.  
De afstandsregel moet gehanteerd worden 
tussen de danser en lesgever, raak elkaars 
gezicht niet aan. De lesgever is niet verplicht 
een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 
 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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7. Vrijdag 
 7.1 Pilates 
 
 

11u00 – 12u00                Zaal DOJO                NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 10u45 
- Karine Bogaerts (10u45-11u00) 
- Nathalie Baert (10u50-10u55) 

Aankomst deelnemers: 10u55 Vertrek: 12u00 

Leeftijd:+16jaar  
In zaal DOJO zijn er 14 personen, inclusief 
lesgever toegelaten.  
De deelnemers mogen een mondmasker 
dragen maar zijn  niet verplicht eens ze op hun 
mat liggen.  
Deelnemers brengen hun eigen mat mee.  
Er moet ten alle tijden gezorgd worden dat de 
afstandsregel toegepast wordt. Omdat pilates 
een les is die uitgevoerd wordt vanop ieder 
zijn eigen mat hoeft de deelnemer en lesgever 
eens op de mat geen mondmasker te dragen 
als de afstand goed behouden wordt tussen de 
matten.  
Belangrijk is dat deelnemers hen eerst 
registreren via mail. 

Aankomst:  
Deelnemers melden zich 1 voor 1 aan in de 
ruimte voor de zaal. Bij de aanmelding is een 
mondmasker nog verplicht voor zowel de 
vrijwilliger als de deelnemer. Eens aangemeld 
en betaald kan de deelnemer naar de zaal 
gaan. Eens in de zaal kan men niet meer terug 
omdat er eenrichtingverkeer is. Bij betreden 
van de zaal neemt de eerste deelnemer de 
verste plaats in de ruimte en sluiten de 
volgende deelnemers aan. Eens op de mat 
wordt er niet meer verplaatst. 

Ophalen:  
Na de les wordt de ruimte direct verlaten, met 
afstand tussen elkaar. Bij het verlaten van de 
ruimte is het verplicht om het mondmasker te 
dragen.  
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 7.2 Jazzdans D 
 

17u30 – 18u30                Zaal AB               SHARI 
 

Aankomst vrijwilliger: 17u10 
- Nathalie Baert (17u10-17u30) 
- Karine Bogaerts (17u20-17u30) 

Aankomst danser + 1ouder: 17u20 Ophalen: 18u30 
- Buiten 
- Nathalie 

Leeftijd: 10 – 11 jaar 
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden hen om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever zich komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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 7.3 Kids Selection 
 

18u30 – 19u15                Zaal AB                 SHARI 
 

Aankomst vrijwilliger: 18u10 
- Nathalie Baert (18u10-18u30) 
- Karine Bogaerts (18u10-18u30) 

Aankomst danser + 1 ouder: 18u20 Ophalen: 19u15 
- Buiten 
- Nathalie 

Leeftijd: 10 – 12 jaar 
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 40 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Bij het ophalen mogen de ouder/begeleider 
de sporthal niet betreden. Er is een te grote 
toeloop van mensen omdat er een volgende 
les zal beginnen. De kinderen worden door 
een vrijwilliger naar beneden begeleid. Daar 
zullen ze 1 voor 1 opgepikt worden door de 
ouder/begeleider die buiten staat te wachten. 
Hierdoor reduceren we de toeloop van 
mensen en kan de ruimte tussen de lessen 
door ook verlucht worden. 
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8. Zaterdag  
 8.1 Kleuters A 
 
 

9u30 – 10u15                Zaal DOJO                 CAMILLE 
 

Aankomst vrijwilliger: 9u00 
- Karine Bogaerts (9u10 – 9u30) 
- Erik Baert (9u10-9u30) 
- Nathalie Baert (9u00-9u30) 

Aankomst danser +1ouder: 9u20 Ophalen: 10u15 

Leeftijd: 4jaar 
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 40 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Ouder/begeleider komt naar boven, met 
mondmasker. Deze nemen 1 voor 1 de spullen 
van hun kind uit de kleedkamer. Nadien 
maken ze een rij ter hoogte van de sporthal, 
met de nodige afstand. De ouder/begeleider 
geeft de naam van de danser door. Danser 
komt naar buiten en naar de 
ouder/begeleider, niet andersom. Nadien 
gaan ze samen naar de tribune ruimte om daar 
schoenen en jas aan te trekken. Na aanvang 
van de volgende les zal een vrijwilliger 
verwittigen dat ze de ruimte per bubbel 
mogen verlaten. Dit langs de rechterzijde van 
de hal en met voldoende ruimte tussen elkaar.  
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 8.2 Kleuters B 
 

10u15 – 11u15             Zaal DOJO            CAMILLE 
 

Aankomst vrijwilligers: 10u00 
- Karine Bogaerts (10u00-10u15) 
- Erik Baert (10u00 -10u15) 
- Nathalie Baert (10u00-10u15) 

Aankomst danser + 1ouder: 10u05 Ophalen: 11u15 

Leeftijd:5jaar 
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Ouder/begeleider komt naar boven, met 
mondmasker. Deze nemen 1 voor 1 de spullen 
van hun kind uit de kleedkamer. Nadien 
maken ze een rij ter hoogte van de sporthal, 
met de nodige afstand. De ouder/begeleider 
geeft de naam van de danser door. Danser 
komt naar buiten en naar de 
ouder/begeleider, niet andersom. Nadien 
gaan ze samen naar de tribune ruimte om daar 
schoenen en jas aan te trekken. Na aanvang 
van de volgende les zal een vrijwilliger 
verwittigen dat ze de ruimte per bubbel 
mogen verlaten. Dit langs de rechterzijde van 
de hal en met voldoende ruimte tussen elkaar. 

 
 
 
 



 - 32 - 

 
 8.3 Jazzdans A 
 

11u15 – 12u15           Zaal DOJO             CAMILLE 
 

Aankomst vrijwilliger: 11u00 
- Karine Bogaerts (11u00-11u15) 
- Erik Baert (11u00-11u15) 
- Nathalie Baert (11u00-11u10) 

Aankomst danser + 1 ouder: 11u05 Ophalen: 12u15 

Leeftijd: 6 jaar  
Kinderen mogen in een bubbel van 50, 
inclusief begeleider/lesgever, binnen sporten. 
De afstandsregel moet niet gehanteerd 
worden tussen de kinderen, wel naar de 
begeleider toe. Probeer het contact tussen de 
kinderen zoveel mogelijk te vermijden, raak 
elkaars gezicht niet aan. De begeleider is niet 
verplicht een mondmasker te dragen.  
De lessen duren, voor zolang de maatregelen 
van kracht zijn, 50 minuten. Dit zodat er 
voldoende tijd is om de kinderen te laten 
toekomen en terug te laten vertrekken en 
zodat ook de ruimte goed verlucht kan 
worden. 

Aankomst:  
Ouders/begeleiders brengen de danser naar 
boven. Bij het betreden van de sporthal 
ontsmet ieder zijn handen. De trap aan de 
rechterkant wordt gebruikt bij het naar boven 
gaan. Boven wordt er per gezin aangemeld. 
Houdt voldoende afstand bij het wachten. 
Ouders/begeleiders moeten een mondmasker 
dragen. De ouder/begeleider is verplicht zijn 
gegevens achter te laten voor contact tracing. 
Na aanmelden wordt er een kleedkamer 
aangewezen, enkel dansers gaan de 
kleedkamer binnen. Ze kleden zich om, de 
dansers komen best al in danskledij, en 
wachten op de bank tot de lesgever hen komt 
halen. Ouders verlaten de sporthal, ze nemen 
de rechter trap terug naar beneden. 

Ophalen:  
Ouder/begeleider komt naar boven, met 
mondmasker. Deze nemen 1 voor 1 de spullen 
van hun kind uit de kleedkamer. Nadien 
maken ze een rij ter hoogte van de sporthal, 
met de nodige afstand. De ouder/begeleider 
geeft de naam van de danser door. Danser 
komt naar buiten en naar de 
ouder/begeleider, niet andersom. Nadien 
gaan ze samen naar de tribune ruimte om daar 
schoenen en jas aan te trekken. Na aanvang 
van de volgende les zal een vrijwilliger 
verwittigen dat ze de ruimte per bubbel 
mogen verlaten. Dit langs de rechterzijde van 
de hal en met voldoende ruimte tussen elkaar. 
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 8.4 Pilates  
 

11u30 – 12u15           Zaal C             NATHALIE 
 

Aankomst vrijwilliger: 11u15 
- Nathalie Baert (11u15-11u30) 

Aankomst deelnemer: 11u25 Vertrek: 12u30 

Leeftijd: + 16 jaar  
Deelnemers van de lessen pilates in zaal C 
mogen met 7 (inclusief begeleider/lesgever) in 
de zaal aanwezig zijn.  
De deelnemers mogen een mondmasker 
dragen maar zijn  niet verplicht eens ze op hun 
mat liggen.  
Deelnemers brengen hun eigen mat mee.  
Er moet ten alle tijden gezorgd worden dat de 
afstandsregel toegepast wordt. Omdat pilates 
een les is die uitgevoerd wordt vanop ieder 
zijn eigen mat hoeft de deelnemer en lesgever 
eens op de mat geen mondmasker te dragen 
als de afstand goed behouden wordt tussen de 
matten.  
Belangrijk is dat deelnemers hen eerst 
registreren via mail. 

Aankomst:  
Deelnemers melden zich 1 voor 1 aan in de 
ruimte beneden aan de zaal. Bij de aanmelding 
is een mondmasker nog verplicht voor zowel 
de vrijwilliger als de deelnemer. Eens 
aangemeld en betaald kan de deelnemer naar 
de zaal gaan. Eens in de zaal kan men niet 
meer terug omdat er eenrichtingverkeer is. Bij 
betreden van de zaal neemt de eerste 
deelnemer de verste plaats in de ruimte en 
sluiten de volgende deelnemers aan. Eens op 
de mat wordt er niet meer verplaatst. 

Ophalen:  
Na de les wordt de ruimte direct verlaten, met 
afstand tussen elkaar. Bij het verlaten van de 
ruimte is het verplicht om het mondmasker te 
dragen.  
 

 


