
JTSZO Richtlijnen & Afspraken 
De theaterlessen mogen buiten plaatsvinden, echter moet dit wel volgens de richtlijnen verlopen. Zo 
dragen we zorg voor het veilig organiseren van de lessen voor iedereen. We willen jullie daarom vragen 
om onderstaande praktische afspraken goed door te nemen. 

• Voor alle lessen geldt: Kom niet naar de les als je je ziek voelt, verkouden bent of iemand uit 
je gezin deze klachten heeft.*  

• Was goed je handen voordat je naar de les komt. 
• Trek kleding aan die vies mag worden. Hou rekening met de buitentemperatuur tijdens de les, 

neem zo nodig extra kleding mee of trek laagjes en dikke sokken aan. 
• Leerlingen vanaf 6 jaar: neem je eigen fles water en wat te eten mee en zorg dat deze gevuld 

is. 
• Ga thuis naar de WC. Leerlingen kunnen alleen in nood gebruik van maken van het toilet. 
• Kom maximaal 2 minuten voor aankomst van de les aan bij het Bijlmerpark Theater en ga op 

de daarvoor bestemde wachtplek staan. Pas bij aanvang van de les worden de leerlingen 
opgehaald door de docenten. 

• Ouders mogen niet blijven kijken bij de les. Je mag wel wachten bij de parkeerplaats of bij je 
fiets/in je auto. Houd ook hier 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden 

• Na de les verzamelen de leerlingen zich met de docent bij de daarvoor aangegeven plek. De 
docenten laten de leerlingen 1 voor 1 vertrekken. De leerlingen en ouders verlaten direct het 
terrein. 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar). 

Slecht weer 
• In geval van slecht weer zullen de lessen online plaatsvinden. Leerlingen van theatermix 2+ en 

4+ ontvangen een thuisopdracht, leerlingen van 6+ en ouder zullen hun les via Zoom volgen, 
met de bij jullie bekende link.  

• We zullen ten alle tijden het weerbericht in de gaten te houden en jullie waar we kunnen zo 
op tijd mogelijk laten weten als de les buiten niet door kan gaan.  

• Docenten hebben ten alle tijden een leerlingenlijst met nummers bij zich. Mocht het weer ter 
plekke omslaan en het niet meer verantwoord zijn om de les buiten voort te zetten, zullen de 
docenten met de leerlingen schuilen en zullen de ouders/verzorgers gebeld worden om hun 
kinderen op te komen halen.  

 
*Blijf absoluut thuis 

• In geval van een Corona-infectie van jezelf of van een gezinslid.  
• In geval van één of meer van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tussen 37,5 en 38 °C).  
• In geval van één of meer van de volgende klachten binnen het huishouden voorkomt: koorts 

(vanaf 38 °C) en / of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer 24 uur klachtenvrij is.  
• Als jij of een van je familieleden in afwachting is van een testuitslag.  

 
 
Mocht je nog vragen hebben, laat het dan gerust weten. Mail: info@jtszo.nl of Bel: 06-20136915   

mailto:info@jtszo.nl

