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Protocol Theaterschool Koperen Kees voor leerlingen 12 – 17 jaar en 

ouders/verzorgers  

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

geven. 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:  

 

- 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.  

- Gezondheidscheck: bij de deur doen wij een gezondheidscheck.  

- 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: Jullie hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te 

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 niet gezongen worden tijdens de les. Ook hard schreeuwen is niet 

toegestaan.  

- 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.  

- Mocht het zo zijn dat een leerling die naar de les is gekomen toch besmet is óf in 

contact is geweest met iemand met corona, neem dan direct contact met ons op. 

 

 


