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FLUXUS PROTOCOL CORONA MAATREGELEN                      UPDATE 05-06-2021 

Met ingang van 5 juni 2021 gelden de volgende maatregelen in verband met Covid-19:  

De Algemene RIVM-richtlijnen zijn leidend, dat betekent: 

• Vanaf 12 jaar moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot 12 jaar hoeven 
onderling geen afstand te houden, maar wel 1,5 meter afstand met volwassenen 

• We wassen onze handen vaak en goed. 
• We schudden geen handen. 
• We hoesten in onze elleboog. 
• We zitten niet aan ons gezicht. 
• We blijven thuis als wij, of iemand uit ons gezin, klachten heeft. 

Algemene maatregelen voor FluXus: 

• Groepslessen voor alle leeftijden zijn mogelijk, wel op afstand vanaf 12 jaar. Er is dus per 
ruimte plaats voor een beperkt aantal mensen 

• Publiek in de zaal is weer toegestaan. Maximum aantal publiek 30 personen inclusief 
kinderen, exclusief personeel en artiesten 

• De horeca is geopend, zitplaats verplicht 
• Tijdens, voor en na voorstellingen wordt er geen koffie en thee verkocht. Publiek komt zo 

kort mogelijk van te voren en gaat direct na de voorstelling weer weg.  
• Wachtende ouders zijn toegestaan, wel met een beperkt aantal vanwege de 1,5 meter. 

 
Richtlijnen voor docenten: 

• Houd je aan alle veiligheids- en hygiëne regels die FluXus kenbaar maakt. Zowel FluXus als de 
docent ziet er op toe dat de regels opgevolgd worden. 

• Zorg dat alle cursisten zich vooraf bij je aanmelden en communiceer vooraf de richtlijnen. 
• Informeer/check vooraf of er klachten zijn (verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn). Wanneer 

cursist/docent deze klacht(en) heeft, dan kan de cursus (voor die cursist) niet door gaan. 
• Hou je aan de opstelling in het lokaal zoals door FluXus ingericht op de 1,5 meter en verander 

dit niet zelf. 
• Zorg voor zoveel mogelijk ventilatie in het lokaal. Zet ramen open wanneer mogelijk of las 

een pauze in tussen de lessen waarin je de ramen/deuren open zet.  
• Spreek duidelijk met je leerlingen af hoe de ruimte gebruikt gaat worden en maak duidelijke 

afspraken hoe er toch kan worden gespeeld/gedanst/gewerkt. 
• Zie er op toe dat de leerlingen zich volgens de veiligheidsregels gedragen en spreek ze er 

indien nodig op aan. 
• Zorg na afloop van de les dat het lokaal, tafels en eventueel gebruikte materialen schoon 

achtergelaten worden (reinigingsmiddelen zijn aanwezig). 
• Druk je leerlingen op het hart dat zij zich melden als zij binnen 5 dagen na de les positief 

getest zijn. 
• Als een leerling positief getest is: 
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o Stel alle ouders/leerlingen die met de leerling in de les hebben gezeten zo snel 
mogelijk op de hoogte 

o Stel je coördinator bij Fluxus op de hoogte 
o Laat je zo snel mogelijk testen, zeg je lessen af en kom pas weer bij Fluxus als je 

negatief getest bent. 

Richtlijnen voor cursisten: 

• Houd je aan alle veiligheids- en hygiëne regels die FluXus kenbaar maakt. Zowel FluXus als de 
docent ziet er op toe dat de regels opgevolgd worden. 

• Kom omgekleed (indien van toepassing) aan, de kleedkamer is gesloten. 
• Kom maximaal 5 minuten van te voren en ga direct na de les weer naar huis. 
• Als je (mogelijk) positief getest bent, geef dit direct door aan je docent en blijf thuis 

Richtlijnen voor ouders/verzorgers: 

• Zorg dat je kind op de hoogte is van alle veiligheidsregels en neem die met ze door. 
• Zorg dat je kind omgekleed naar de les komt en thuis naar het toilet is geweest. 
• Cursist/leerling komt alleen in les/cursus. Ouders/verzorgers/partners etc. wachten zoveel 

mogelijk buiten het gebouw. 
• Als je kind (mogelijk) positief getest is, geef dit direct door aan de docent en hou het kind 

thuis 

Wat doet FluXus?: 

• Zorgt dat de gebouwen schoon zijn en voldoen aan alle hygiëne eisen. 
• De veiligheids- en hygiëneregels hangen op zichtbare plekken. 
• Zorgt voor maximale hygiëne; zeep, handgel enz. Zowel bij de ingangen als in en bij alle 

lokalen. 
• Zorgt dat het gebouwen en de lokalen zo zijn ingericht dat indien nodig iedereen 1,5 meter 

afstand van elkaar kan houden. 
• Zorgt voor voldoende personeel om de veiligheidsregels te kunnen waarborgen en om 

docenten en leerlingen te informeren en ondersteunen. 
• Zorgt dat de medewerkers goed geïnstrueerd zijn, letten op de veiligheidsregels en dat zij 

indien nodig elkaar en anderen aanspreken bij overtreding van de regels. 

 
Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren  
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