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Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het vernieuwde protocol dat vanaf november 2020 in werking is gesteld bij JTS Kiek in 

Kerkrade om besmetting met het coronavirus/COVID19 zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal 

begrippen in dit protocol dienen nader te worden toegelicht. Dit zal dan ook in dit voorwoord gebeuren. 

 

Het begrip ‘personeel’ zal als eerste toegelicht worden. Het personeel dat werkzaam is bij JTS Kiek 

zijn: 

- de artistiek coördinator; 

- de docenten; 

- de technische en crewcoördinatoren; 

- de groepsassistenten 

- de stagiaires; 

- de crewleden. 
Bovenstaande personen zullen in het protocol ‘personeel’ worden genoemd. 

 

Onder het begrip ‘leden’ verstaan wij de kinderen, jongeren en volwassenen die lid zijn bij JTS Kiek en 

lessen volgen op locatie. Met het begrip ‘ouder(s)/verzorger(s)’ worden de ouder(s)/verzorger(s) van 

de minderjarige leden van JTS Kiek bedoeld.  
 

Wie van het personeel de taken die besproken worden in dit protocol op zich neemt, wordt vooraf aan 

de lesdag besproken.  

 

Wij doen een beroep op onze leden om dit protocol zo zorgvuldig mogelijk door te lezen, zodat 

iedereen op de hoogte is van de genomen maatregelen. Bij enige overtreding van deze maatregelen, 

behouden wij ons het recht om een lid de toegang tot de les te weigeren.  

 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit protocol, kunt u altijd contact met ons opnemen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peggy Lebens en personeel JTS Kiek 

E-mail: info@jeugdtheaterschoolkiek.nl 

Telefoonnummer: +31(0)648055706 
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Hoofdstuk 1: Communicatie 

Alle maatregelen, hygiëneregels en eventuele updates worden op de volgende wijzen naar alle leden 

gecommuniceerd: 

- via de mail; 

- via een aparte coronapagina op de website; 

- via infographics van de overheid. 

Alle communicatiemiddelen worden in de volgende paragrafen toegelicht.  

§1.1: Via de mail 

Alle leden hebben voor de opstart na de lockdown de getroffen maatregelen en hygiëneregels via de 

mail ontvangen. Voor minderjarige leden gold dat hun ouder(s)/verzorger(s) de mail hebben 

ontvangen. Wij verwachten dat de ouder(s)/verzorger(s) de maatregelen en hygiëneregels met hun 

zoon/dochter hebben besproken, zodat zij voorbereid zijn wanneer ze naar de lessen komen. In deze 

mail zijn ook de regels met betrekking tot het wel of niet deelnemen aan de les besproken. Eventuele 
updates betreffende het voorkomen van verspreiding van het coronavirus zullen ook per mail 

gecommuniceerd worden.  

 

Bij de artistiek coördinator zijn alle e-mailadressen bekend en zij zal dan ook alle leden en 

ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leden informeren.  

§1.2: Via een aparte coronapagina op de website 

Op de website zal een aparte webpagina over het coronavirus ingericht worden. Op deze pagina is dit 
protocol terug te vinden. Hier zullen ook een aantal beslisbomen opgenomen (voor leden t/m 12 jaar, 

voor leden t/m 17 jaar en leden vanaf 18 jaar) worden. Deze beslisbomen zullen ook te vinden zijn in 

paragraaf 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 van dit protocol. Op deze pagina zullen updates in de regelgeving apart 

vermeld worden, zodat iedereen er direct van op de hoogte is. Daarnaast zullen alle leden en 

ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leden op de hoogte worden gebracht van het bestaan van 

deze pagina via de mail. Wij vragen onze leden en de ouder(s)/verzorger(s) van onze minderjarige 

leden dan ook deze pagina in de gaten te houden voor wijzigingen in de regelgeving.  

§1.3: Via infographics van de overheid 

De beschikbare infographics van de overheid zullen binnen en buiten het gebouw zichtbaar 

opgehangen worden. Deze infographics bevatten informatie over de anderhalvemeterregel en de 

hygiënemaatregelen die landelijk en dus ook bij de lessen van JTS Kiek gelden. Op deze manier 

worden leden en ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leden nogmaals op de landelijk geldende 

regels gewezen. 
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§1.4: Aanvullende instructies  

Eventuele aanvullende instructies zullen te allen tijde eerst mondeling door de coördinator met het 

personeel besproken worden. Mocht het nodig zijn, zullen leden en ouder(s)/verzorger(s) van 

minderjarige leden via een mail (zie paragraaf 1.1) hierover geïnformeerd worden. Bij de oudere 

groepen zullen wijzigingen die van belang zijn ook via de groepsapps gedeeld worden.  
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Hoofdstuk 2: Algemene regels 

De volgende algemene regels gelden bij alle lessen vanaf 19 november 2020 tot een nog onbekende 

datum bij JTS Kiek: 

- Leden die onderwijs volgen op de basisschool hoeven geen anderhalve meter afstand te 

houden tot elkaar en tot de docent.  

- Leden vanaf 18 jaar houden anderhalve meter afstand, tenzij ze op het speelvlak zijn. Hierbij 

volgen we de regel die opgesteld is door de Rijksoverheid: ‘Bij bepaalde activiteiten is contact 

noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, 

musiceren en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is.’ 

(Rijksoverheid, 2020). (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/openbaar-en-dagelijks-leven/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren)  

- De leden en het personeel schudden geen handen.  

- De leden en het personeel hoesten en niezen in de elleboog.  

- De leden en het personeel gebruiken papieren zakdoekjes.  

- De leden en het personeel blijven thuis bij een van de volgende klachten: 
o neusverkoudheid; 

o loopneus; 

o niezen; 

o keelpijn; 

o lichte hoest; 
o verhoging (vanaf 38°C); 

o als een lid van het huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. 

- Wanneer een van de leden of een personeelslid positief getest is op het coronavirus/COVID-

19, moet deze minstens zeven dagen thuisblijven en uitzieken. De toegang tot de les wordt 
aan hen geweigerd. Er mag pas weer deelgenomen worden aan de les als de persoon na 

zeven dagen 24 uur klachtenvrij is geweest.  

- Als iemand binnen het huishouden positief getest is op het coronavirus/COVID-19, wacht het 

desbetreffende lid of personeelslid tot die persoon 24 uur klachtenvrij is. Het lid of 
personeelslid blijft in ieder geval tien dagen thuis om eventuele besmetting van andere 

(personeels)leden te voorkomen.  

- De leden volgen altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

- Deze regels zullen ook in de beslisboom opgenomen worden, zodat het voor de leden 
duidelijk en overzichtelijk wanneer zij wel of niet naar de les mogen komen.   
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Hoofdstuk 3: Beslisboom 

Om het voor (personeels)leden duidelijker te maken wanneer zij wel of niet naar de les kunnen 

komen, zijn er beslisbomen opgesteld per leeftijdsgroep. Hieronder zullen respectievelijk de 

beslisboom voor leerlingen van 0 t/m 6 jaar, de beslisboom voor leerlingen van 7 t/m 12 jaar, de 

beslisboom voor leerlingen van 12 t/m 17 jaar en de beslisboom voor volwassenen volgen. 

§3.1: Beslisboom leerlingen 0 t/m 6 jaar  

START 
Heeft iemand binnen het 

huishouden van het kind op 
dit moment corona?  Kind blijft 

thuis 
Heeft een 

huisgenoot van het 
kind naast klachten 

die passen bij 
corona ook koorts 

(38,0 graden of 
hoger) en/of 

benauwdheid? 

Is het kind 
neusverkouden? 

Nee 
Heeft het kind in de 

afgelopen 10 
dagen contact 

gehad met iemand 
buiten het 

huishouden van het 
kind die corona 

heeft?  

Is het kind minder dan 10 
dagen geleden in een 
oranje of rood gebied 

geweest?  

Heeft het kind 
koorts (38,0 graden 

of hoger) en/of 
benauwdheid en/of 

hoest het (meer 
dan incidenteel)?  

Nee Ja 

Kind blijft 
thuis 

Kind blijft 
thuis 

Kind blijft 
thuis Nee 

Ja 

Ja Ja 

Nee 

Nee 

Ja 

Kind blijft 
thuis Kind mag 

komen 

Nee 
Ja 
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§3.2: Beslisboom leerlingen 7 t/m 12 jaar 

 

  
START 

Is het kind 
neusverkouden 

en/of heeft het een 
loopneus?  

Heeft het kind in de 
afgelopen 10 

dagen contact 
gehad met iemand 

buiten het 
huishouden van het 

kind die corona 
heeft? 

OF 
Heeft iemand 

binnen het 
huishouden van het 
kind op dit moment 

koorts of 
benauwdheid? 

Kind blijft 
thuis 

Past dit bij 
gebruikelijke/bekende 

klachten zoals 
hooikoorts en astma? 

Kind blijft 
thuis 

Verhoging of 
koorts? (37,5 – 37,9 

of 38,0 en hoger) 

Kind blijft 
thuis 

1 of meer van: 
- hoesten 

- verlies reuk/smaak 
- benauwd 

 

Past dit bij 
gebruikelijke/bekende 

klachten zoals 
hooikoorts en astma? 

Kind blijft 
thuis 

Kind mag 
komen 

Kind mag 
komen 

Ja Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja Nee 

Ja 

Ja 

Nee 
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§3.3: Beslisboom leerlingen 13 t/m 17  jaar  

START 
Is een van de volgende 

klachten aanwezig? 
- verkoudheidsklachten 

(zoals loopneus, 
neusverkoudheid, 
niezen, keelpijn) 

- hoesten 
- verhoging of koorts 

- benauwdheid 
- plotseling verlies van 
reuk/smaak (zonder 

neusverstopping 
 

Blijf thuis en 
laat je testen 

Heeft een huisgenoot 
op dit moment corona, 
koorts (38,0 of hoger) 

of benauwdheid?  

Blijf thuis en 
laat je bij 

klachten testen 

Ben je aangemerkt als 
nauw contact van 

iemand met corona? 
 

Of kom je vanuit het 
buitenland uit een 

rood/oranje gebied? 
 

Of heb je een 
notificatie via de 

Coronamelder-app? 

Blijf 10 dagen 
thuis in 

quarantaine 

Je mag 
komen 

Krijg je in die 
10 dagen 
klachten?  

Je mag 
komen 

Blijf thuis en 
laat je testen 

Ja 

Nee Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Let op! 
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§3.4: Beslisboom leerlingen 18+  

START 
Is een van de volgende 

klachten aanwezig? 
- verkoudheidsklachten 

(zoals loopneus, 
neusverkoudheid, 
niezen, keelpijn) 

- hoesten 
- verhoging of koorts 

- benauwdheid 
- plotseling verlies van 
reuk/smaak (zonder 

neusverstopping 
 

Blijf thuis en 
laat je testen 

Heeft een huisgenoot 
op dit moment corona, 
koorts (38,0 of hoger) 

of benauwdheid?  

Blijf thuis en 
laat je bij 

klachten testen 

Ben je aangemerkt als 
nauw contact van 

iemand met corona? 
 

Of kom je vanuit het 
buitenland uit een 

rood/oranje gebied? 
 

Of heb je een 
notificatie via de 

Coronamelder-app? 

Blijf 10 dagen 
thuis in 

quarantaine 

Je mag 
komen 

Krijg je in die 
10 dagen 
klachten?  

Je mag 
komen 

Blijf thuis en 
laat je testen 

Ja 

Nee Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Let op! 



 

PROTOCOL CORONA/COVID 19 - JTS KIEK 11 

 

Hoofdstuk 4: Hygiëneregels 

Er zullen hygiëneregels bij de lessen van JTS Kiek gelden. Deze zijn gebaseerd op de adviezen van 

de overheid, het RIVM en de GGD. 

 

Twee keer per week zal het gebouw grondig gepoetst worden. Ook wordt het gebouw iedere les drie 

keer geventileerd: 

- vijftien minuten voor aanvang van de les; 

- vijftien minuten tijdens de les; 

- vijftien minuten na afloop van de les.  
Alle ramen en deuren gaan tijdens het ventileren open. De voordeur zal te allen tijde openstaan, tenzij 

het koud weer is. Dan zal de voordeur alleen tijdens het ventileren opengezet worden.  

 

Daarnaast vragen wij onze leden om hun handen na ieder toiletbezoek grondig te wassen. Tevens 

hebben wij op verschillende plaatsen in het gebouw desinfectiemiddel staan dat door alle leden 
gebruikt kan worden. Dit desinfectiemiddel wordt regelmatig nagekeken en bijgevuld door het 

personeel, zodat er altijd voldoende beschikbaar is voor leden/bezoekers.  
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Hoofdstuk 5: Aankomst en vertrek  

Aangezien er leden zijn die niet zelfstandig naar de locatie kunnen komen, zijn er ook regels 

opgesteld voor het halen en brengen door ouder(s)/verzorger(s) van de leden. De maatregelen voor 

leden en voor het halen en brengen door ouder(s)/verzorger(s) worden in een aparte paragraaf 

besproken.  

§5.1: Maatregelen omtrent aankomst en vertrek leden 

JTS Kiek heeft een aantal maatregelen genomen om drukte te vermijden bij aankomst en vertrek:  

- Leden mogen niet eerder dan vijf minuten vóór aanvang van de les aanwezig zijn op de 

locatie en dienen direct naar binnen te komen, om groepsvorming buiten te voorkomen. Als 

de voorafgaande groep nog bezig is, gaan ze rustig op een kruk bij de bar zitten.  

- Tussen de lesgroepen in zit meestal tien minuten. Hierdoor wordt een kruising door het aantal 
wachtende en naar huis kerende leden zoveel mogelijk beperkt.  

§5.2: Maatregelen omtrent halen en brengen door ouder(s)/verzorger(s) 

Het grootste deel van de leden van JTS Kiek is minderjarig. Een aantal leden is in de gelegenheid om 

zelfstandig te komen, maar er zijn ook leden waarbij dit nog niet kan. Deze leden worden door hun 
ouder(s)/verzorger(s) naar de locatie gebracht. Er kan een uitzondering gemaakt worden op deze 

maatregelen, alleen als dit gecommuniceerd met de artistiek leider.  

 Voor het halen en brengen van leden door ouder(s)/verzorger(s) heeft JTS Kiek ook een aantal 

maatregelen opgesteld: 

- Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) om niet eerder dan vijf minuten vóór aanvang van de les 
hun zoon/dochter te brengen. Voor het halen geldt ook dat we ouder(s)/verzorger(s) 

verzoeken om niet eerder dan vijf minuten vóór het einde van de les aanwezig te zijn.  

- Ouder(s)/verzorger(s) mogen niet naar binnen tijdens het brengen en halen van hun 

zoon/dochter. Alleen wanneer dit anders gecommuniceerd is met de artistiek leider, wordt hier 
een uitzondering in gemaakt. Indien men met een auto is, verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) 

vriendelijk om in de auto te blijven wachten. Indien men te voet is of gebruikmaakt van een 

fiets/brommer, verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) vriendelijk om op de stoep vóór de 

oprijlaan van onze locatie te wachten. 

- Indien er meerdere ouders/verzorgers op de stoep staan te wachten, dienen zij rekening te 
houden met de anderhalve meter afstand die tussen volwassenen moet gelden. Ook dienen 

ze rekening te houden met de regels voor groepsvorming.  

- Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) om direct na de les met hun zoon/dochter naar huis te 

gaan. 

- Mochten ouder(s)/verzorger(s) bepaalde zaken willen bespreken met de artistiek coördinator 

of de docent, dan kan dit gecommuniceerd worden via mail of via WhatsApp. Het e-mailadres 

en telefoonnummer van de artistiek coördinator is te vinden op de website van JTS Kiek. 

Dringende vragen of opmerkingen over de les kan de artistiek coördinator naar de docent 
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terugkoppelen. De docent kan dan besluiten om zelf contact op te nemen met de 

ouder(s)/verzorger(s) of dit contact via de artistiek coördinator te laten verlopen.  
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Hoofdstuk 6: Mondkapjes 
Bij de locatie van JTS Kiek is er sprake van een besloten ruimte. Alleen leden en personeel hebben 

toegang tot het gebouw. Alleen in overleg met de artistiek coördinator worden er uitzonderingen 

gemaakt voor ouder(s)/verzorger(s) die toegang tot het gebouw hebben. Hierdoor valt JTS Kiek buiten 

de verplichting om mondkapjes te dragen.  

 

Om de groepsgrootte tijdens enkele delen van de les te verkleinen, heeft JTS Kiek het gebouw 

verdeeld in verschillende repetitieruimtes. Zie ook hoofdstuk 7 voor meer informatie. In deze 

repetitieruimtes hoeven geen mondkapjes gedragen te worden: ‘Het dragen van een mondkapje is 

niet altijd mogelijk bij bijvoorbeeld acteren, dansen of muziek maken. Zoals tijdens het bespelen van 

een blaasinstrument. U mag op dat moment het mondkapje afzetten. En alleen in de ruimte waar u 

dan bent, zoals in een repetitieruimte, podium of opnameruimte.’ (Rijksoverheid, 2020). 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/zingen-

toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren)  

Alleen bij presentaties, kijkwartiertjes of voorstellingen heeft de locatie van JTS een tijdelijke publieke 

functie. Dan volgen wij de regels die ook in andere theaters in Nederland gelden: bij binnenkomst tot 

het moment van gaan zitten draagt het publiek een mondkapje. Het publiek krijgt een vaste plek 

aangewezen en zodra het publiek zit, kan het mondkapje af. Dan kunnen we namelijk de anderhalve 

meter garanderen.   
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Hoofdstuk 7: Aantal aanwezigen 

Bij JTS Kiek heeft iedere groep tussen één uur en één kwartier en anderhalf uur les. Na deze les volgt 

er een wisseling van lesgroep. Zoals reeds in paragraaf 3.1 beschreven, zit er tussen iedere lesgroep 

ongeveer tien minuten. Deze tien minuten worden gebruikt om zoveel mogelijk drukte bij 

leswisselingen te voorkomen.  

 

Het aantal aanwezigen per lesgroep ligt tussen de zeven en dertig personen, inclusief het personeel. 

De aanwezige personen zijn op verschillende momenten in de les verdeeld over meerdere 

repetitieruimtes die een totaaloppervlakte van 369 m2 hebben. Hiermee kan de groepsgrootte op 
bepaalde momenten verkleind worden.  

 

Daarnaast geldt er voor verenigingsgebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en ander 

georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen t/m 17 jaar een uitzondering op de regel dat er 

maximaal dertig mensen in een gebouw mogen zijn 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-

coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven).  
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Hoofdstuk 8: Handhaving maatregelen 

Tijdens de lessen is het aanwezige personeel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de 

genomen maatregelen. Bij enige overtreding van de maatregelen behoudt JTS Kiek het recht om 

leden de toegang tot de les te weigeren.   
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 Hoofdstuk 9: Omgang met een coronabesmetting  

Zodra er bij JTS Kiek kenbaar wordt gemaakt dat een lid positief getest is op het 

coronavirus/COVID19, zal er contact worden gezocht met de lokale GGD voor de juiste maatregelen.  

 

Voor JTS Kiek zal dit de GGD Zuid-Limburg zijn. De gegevens van deze locatie zijn: 

GGD Zuid-Limburg 

Het Overloon 2 

6411 TE  Heerlen 

 
Telefoonnummer: 088-8805000 

E-mail: info@ggdzl.nl 

Site: https://www.ggdzl.nl 

 


