
 

 

Protocol Theaterschool Koperen Kees voor leerlingen ouder dan 12 jaar en 

ouders/verzorgers  

Theaterschool Koperen Kees is volledig ingericht om op een veilige manier lessen te kunnen 

geven en de 1.5 meter afstand te kunnen blijven garanderen. Daarom handhaaft de 

theaterschool dit protocol, opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM.  

Wij proberen alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zo goed mogelijk te volgen en het 

protocol, waar nodig, daar direct op aan te passen. Indien nodig kunnen de theaterlessen 

per direct omgezet worden in live online lessen, om op deze manier niets te hoeven missen. 

Al deze maatregelen vragen ook van jullie een beetje hulp. Daarom willen we jullie vragen 

om de volgende regels goed door te lezen en je hieraan te houden:  

 

- Ingang: er zijn twee ingangen bij Theaterschool Koperen Kees. In bijgaande e-mail 

ziet u welke ingang uw kind mag gebruiken. De leerlingen gaan door dezelfde deur 

weer naar buiten als de les is afgelopen.  

o Ingang A: ’s-Gravenzandseweg 105a, dit is de gebruikelijke ingang van de 

theaterschool.  

o Ingang B: ’s-Gravenzandseweg 109a, deze ingang bevindt zich aan het einde 

van de volgende poort, iets verderop in de straat. (rechts van ingang A, als je 

naar de theaterschool kijkt.) 

- Aankomst: Kom niet te vroeg. Jullie zijn welkom vanaf 5 minuten voor aanvang van 

de les. Volg de aanwijzingen op van de medewerker van Koperen Kees.  

- Fietsen: leerlingen zetten hun fietsen op de aangewezen plekken. Volg hierbij de 

aanwijzingen van een medewerker van Theaterschool Koperen Kees op.  

- Binnenkomst: voordat je naar binnen gaat desinfecteer je je handen. Volg de 

instructies op van jouw docent. Hij/zij vertelt waar je mag plaatsnemen. Dit is jouw 

stoel voor de rest van de les. 

- De docent: De docent houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van de leerlingen, tenzij 

hij/zij de leerling medisch moet ondersteunen. Mocht dit nodig zijn, beschikt de 

docent over een eigen paar handschoenen, een mondkapje en desinfecterende gel 

om zichzelf en de leerling te beschermen.  

- Andere leerlingen: vanaf 19 jaar houden de leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar. 

Zit er iemand van 19 jaar of ouder in de groep, dan houdt iedereen 1,5meter afstand. 



Luister goed naar de docent en kijk naar de markeringen op de vloer, zodat je je hier 

aan kan houden.  

- WC: In principe mag de wc niet gebruikt worden. Dit is een officiële richtlijn. Wij 

willen jullie dan ook vragen om thuis naar de wc te gaan. Mocht je toch naar de wc 

moeten en is het echt een noodgeval, volg dan de aanwijzingen van je docent en/of 

medewerker van Theaterschool Koperen Kees op. Was goed je handen nadat je naar 

de wc bent geweest.  

- Pauze: we houden bij voorkeur geen pauze tijdens de les. Als de docent besluit toch 

een kleine pauze in te lassen blijf je in je eigen lokaal en raak niet onnodig allerlei 

spullen in het lokaal aan. 

- Zingen: Er mag weer worden gezongen in de lessen. De docent houdt hierbij 

minimaal 1,5 meter afstand van de leerlingen. Heel hard zingen en schreeuwen is 

niet toegestaan. Boven de 18 jaar wordt er gezongen in zigzag-opstelling op 1,5 

meter afstand.  

- Einde van de les: een medewerker of docent van Theaterschool Koperen Kees laat de 

leerlingen na de les één voor één weer naar buiten gaan, op deze manier kunnen wij 

garanderen dat ook de wachtende ouder op 1,5 meter afstand van alle kinderen kan 

blijven. Ook zorgt de medewerker ervoor dat iedere leerling zijn/haar handen 

opnieuw desinfecteert bij vertrek.  

- Ophalen: haalt u uw zoon of dochter op met de auto? Parkeer deze dan in een 

parkeervak en loop naar de ingang waar u uw kind ook heeft weggebracht. Houdt 

minimaal 1,5 meter afstand van andere wachtende ouders. De 1,5 meter 

markeringen op de grond zullen u hierbij helpen.  

 

Algemene regels:  

- Houd 1,5 meter afstand  

- Schud geen handen  

- Kom zo mogelijk alleen, ouders mogen niet binnen komen in de theaterschool.  

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten. 

Gooi de zakdoekjes weg na gebruik en was na het snuiten van je neus altijd je 

handen. 

- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  

- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten.  

- Volg altijd de aanwijzingen op van de docent en/of een medewerken van 

Theaterschool Koperen Kees.  

 

  



Welke maatregelen neemt Theaterschool Koperen Kees?  

- Op de straat voor beide ingangen hebben wij 1,5 meter markeringen aangebracht.  

- Bij aankomst en vertrek van de leerlingen is er een medewerker van Theaterschool 

Koperen Kees aanwezig die erop toeziet dat de regels worden nageleefd en 

ondersteund de leerlingen hierin.  

- Medewerkers en docenten van Koperen Kees houden te allen tijden 1,5 meter 

afstand van elkaar en van de leerlingen.  

- Er zijn markeringen op de vloer van de lokalen aangebracht, zodat de 1,5 meter 

afstand die moet worden gehandhaafd te allen tijden kan worden nageleefd.  

- De hygiëneregels zijn duidelijk zichtbaar opgehangen in het gebouw en in de lokalen. 

- Wij zorgen ervoor dat er voldoen zeep, papieren handdoeken, desinfecterende 

handgel en oppervlaktespray aanwezig is op de locatie en in de lokalen. In alle 

lokalen is een kraan en zeep aanwezig, om tijdens de lessen te kunnen gebruiken. 

- Wij zorgen ervoor dat iedereen bij binnenkomst zijn handen desinfecteert.  

- Wij zorgen dat alle objecten die door de leerlingen moeten worden aangeraakt, 

vooraf zijn gedesinfecteerd en na afloop weer worden gedesinfecteerd.  

- Alle deuren blijven open bij het binnenkomen en bij het vertrekken van de leerlingen, 

zodat de deurklinken zo weinig mogelijk gebruikt worden. Deze deuren worden 

geopend en gesloten door de medewerkers van Theaterschool Koperen Kees. 

- Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie in de lokalen voorafgaand, tijdens en na 

de lessen.  

- Contactoppervlakken en aanraakpunten worden meerdere keren per dag 

schoongemaakt door een medewerker van Theaterschool Koperen Kees.  

- Na elk toiletbezoek wordt desinfectiespray gebruikt om alle contactpunten goed 

schoon te maken, zodat dit weer fris is voor de volgende bezoeker. Als er een leerling 

naar de wc gaat, maakt een medewerker van Theaterschool Koperen Kees dit 

schoon.  

- Alle medewerkers en docenten van Theaterschool Koperen Kees zijn uitgebreid 

geïnstrueerd over de wijze waarop het protocol moet worden uitgevoerd.  

- Docenten starten de eerste les na de vakantie met de juiste afspraken door te nemen 

met de leerlingen. Deze richtlijnen hangen ook in alle lokalen op de muren ter 

verduidelijking. 

- Medewerkers en docenten spreken elkaar en de leerlingen erop aan op het moment 

dat deze richtlijnen niet nageleefd worden.  

- De leerlingen krijgen zoveel mogelijk les van hun eigen docent(en). Mocht de docent 

de les niet kunnen geven omdat hij of zij thuis moet blijven in verband met klachten, 

zal de les online plaatsvinden. 

 


