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'Corona protocol' School Zonder Pesten vzw 
Volgens de officiële COVID-19 richtlijnen van de Vlaamse Overheid departement onderwijs zijn, in fase geel 
en oranje, 'derden' in de scholen toegelaten en kunnen onze voorstellingen zoals gepland plaatsvinden. 
Uiteraard moeten daarbij de algemene basisregels (afstand houden, handen ontsmetten, …) strikt 
gerespecteerd worden. 

Engagement vanwege School Zonder Pesten vzw en onze acteurs  

> Onze voorstellingen worden gespeeld door 1 acteur.  
> Bij het uitladen en opstellen van het decor zal de acteur een mondmasker dragen en nauwgezet 1,5 meter  
    afstand houden van kinderen en/of volwassenen.  
> Na het opstellen van het decor zal de acteur zijn handen ontsmetten.  
> Tijdens de voorstelling zal de acteur 1,5 meter afstand houden van de kinderen. Alle voorstellingen zijn in  
    die zin aangepast: Victor zal geen handjes schudden, Bram zal geen kinderen naar voor roepen, Nonkel  
    Bretel zal afstand houden bij het rollenspel,… 
> Enkel bij het uitdelen van de groenrode latjes & Ok-Brigade armbandjes zal een uitzondering gemaakt  
    worden op de afstandsregel. De acteur zal ‘ostentatief’ zijn mondmasker aan doen, zijn handen  
    ontsmetten en dan het materiaal uit een plastiek zak halen en (laten) uitdelen. 
> Extra materiaal zoals brieven, affiches, kaartjes, stickers zullen vooraf klaar liggen voor de leerkrachten.  

Engagement vanwege de school 

> Voor de acteur wordt een speelveld van minimum 3m bij 8m voorzien. Tussen deze speelruimte en de  
    kinderen wordt een veiligheidszone van 1,5m voorzien. Indien er 2 klasbubbels deelnemen aan de  
    voorstelling dan worden deze ook van elkaar gescheiden door een veiligheidszone van 1,5m. Zie schema 
    OPGELET ! 
    De acteur zal deze maatregel strikt navolgen! Indien op het speelmoment blijkt dat de beschikbare ruimte  
    niet voldoet, aan het vereiste speelveld en de veiligheid daardoor niet gegarandeerd wordt, zal de acteur de  
    voorstelling eventueel spelen voor slechts 1 klasbubbel.  Indien dit niet mogelijk is en de voorstelling dus  
    niet kan doorgaan, zal bij wijze van vergoeding voor gemaakte kosten een bedrag van 80€ gefactureerd  
    worden en verschuldigd zijn. 
> Alle kinderen blijven tijdens de voorstelling op hun eigen plaats zitten. Interactie vindt plaats op veilige  
    afstand.  
> De kinderen kunnen de acteur na de voorstelling jammer genoeg niet persoonlijk begroeten of samen  
    op de foto staan.  


